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Abstract 
Sweden is a unique country in due to voluntary commitment, with over 200 000 different 

voluntary sectors, Sweden distinguishes from other countries. Overall, the Swede is a member 

in approximately three different associations. Three memberships are much for an individual, 

how do they make the time last? On this basis, we became interested in investigating what 

motivates the individuals to volunteer, and also gain a deeper understanding and knowledge 

according to this. Do those involved feel they get something in return, and are there any 

advantages to participate as a volunteer? 

 

We have used a qualitative approach in our study, in which we limited ourselves to interview 

women and men who regularly volunteer in one or more voluntary arenas. In order to 

highlight those aspects that are interesting for our purpose we have used theories formulated 

by Max Weber, Zygmunt Bauman, Pierre Bourdieu and Randall Collins. These theories are 

relevant to the investigation since they deal with the person at the individual level and in 

interaction with other individuals. The results of our study show that the individual's choice to 

become involved due to several underlying motives, which together operate as a powerful 

driving force. 
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Sammanfattning 
Sverige är ett unikt land med avseende på frivilligt och ideellt engagemang. Med över 

200,000 föreningar utmärker Sverige sig från andra länder, sammantaget är svensken medlem 

i ca 3 olika verksamheter och föreningar. Tre olika medlemskap är mycket för en enskild 

individ, hur räcker tiden till? Med detta som grund väcktes intresset att undersöka vad som 

motiverar individen att engagera sig ideellt och få en djupare förståelse och kunskap om detta.  

Känner de som engagerar sig att de får något i utbyte, och finns det några fördelar med att 

engagera sig ideellt? 

 

Vi har i vår undersökning använt oss av en kvalitativ ansats där vi avgränsat oss till att 

intervjua kvinnor och män som regelbundet engagerar sig ideellt inom en eller flera ideella 

verksamheter. För att kunna lyfta upp de aspekter som är intressanta för vårt syfte har vi 

använt oss av teorier som formulerats av Max Weber, Zygmunt Bauman, Pierre Bourdieu och 

Randall Collins. Dessa teorier är relevanta för undersökningen så de behandlar människan på 

individnivå samt i samspel med andra. Resultatet av vår studie visar att individens val att 

engagera sig beror på flera bakomliggande motiv som tillsammans verkar som en stark 

drivkraft. 

 

Nyckelord: ideell, engagemang, individ, motiv, kapital, identitet. 

 

  



 

Innehållsförteckning 

 

1 Inledning ....................................................................................................................................................... 1 

1.1 Problemområde ....................................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte och frågeställning ........................................................................................................................... 2 

1.3 Avgränsningar ......................................................................................................................................... 2 

1.4 Begreppsdefinitioner ............................................................................................................................... 2 

1.5 Disposition .............................................................................................................................................. 3 

2 Bakgrund ....................................................................................................................................................... 4 

2.1 Ideella verksamheters framväxt ............................................................................................................... 4 

2.1.1 Folket, kyrkan och staten .................................................................................................................. 4 

2.1.2 Frivilligt engagemang ....................................................................................................................... 5 

2.2 Förväntningar på det ideella engagemanget .............................................................................................. 6 

3 Tidigare forskning .......................................................................................................................................... 7 

3.1 En överblick ............................................................................................................................................ 7 

4 Metodologiska överväganden ......................................................................................................................... 9 

4.1 Kvalitativ metod ...................................................................................................................................... 9 

4.1.1 Intervju ............................................................................................................................................. 9 

4.2 Urval ..................................................................................................................................................... 10 

4.3 Tillvägagångssätt................................................................................................................................... 10 

4.4 Bearbetning av material ......................................................................................................................... 11 

4.5 Etiska överväganden.............................................................................................................................. 12 

4.5.1 Informationskravet .......................................................................................................................... 12 

4.5.2 Samtyckeskravet ............................................................................................................................. 12 

4.5.3 Konfidentialitetskravet .................................................................................................................... 12 

4.5.4 Nyttjandekravet .............................................................................................................................. 13 

4.6 Validitet och reliabilitet ......................................................................................................................... 13 

5 Teoretisk referensram................................................................................................................................... 15 

5.1 Identitetsskapande ................................................................................................................................. 16 

5.2 Kapital .................................................................................................................................................. 16 

5.3 Individen i gruppen ............................................................................................................................... 17 

5.4 Teoriapplicering av idealtyperna ............................................................................................................ 18 

6. Resultat och analys ..................................................................................................................................... 19 

6.1 Presentation av våra respondenter .......................................................................................................... 19 

6.2 Varför engagerar de sig? ........................................................................................................................ 19 

6.2.1 Intresse ........................................................................................................................................... 19 

6.2.2 Tradition......................................................................................................................................... 21 

6.2.3 Belöning ......................................................................................................................................... 22 

6.2.4  Socialt umgänge ............................................................................................................................ 24 

6.2.5 Merit .............................................................................................................................................. 25 

6.3 Ideellt engagemang i annat sammanhang? .............................................................................................. 27 



6.4 Respondenternas syn på enskilde individens val att engagera sig eller avstå ............................................ 29 

6.5 Framtida engagemang ........................................................................................................................... 30 

7 Slutdiskussion .............................................................................................................................................. 32 

8 Avslutande reflektioner ................................................................................................................................ 35 

Referenslista ................................................................................................................................................... 36 

Figurer ........................................................................................................................................................ 39 

 

 

Bilagor 

 



~1~ 
 

1 Inledning 

1.1 Problemområde 

Sverige är ett unikt land vad gäller föreningslivet. Med ca 200 000 föreningar fördelat på 

befolkningen är Sverige mer föreningstätt än flera andra länder, i snitt har vi 3 medlemskap i 

föreningar/capita där vi är mer eller mindre aktiva med avseende på utförande av insatser. 

Något som utmärker de svenska föreningarna är att de till stor del bygger på 

medlemsinflytande och ideella insatser inom verksamheten.  

 

Ett deltagande i föreningslivet kan ses som en resurs för den enskilde individens handling och 

inflytande eftersom att det är en arena där han eller hon, genom en demokratisk process, kan 

vara med och påverka sin egen och andras situation. Men för att denna process skall vara 

möjlig så krävs det att den som engagerar sig ideellt ger sin tid till föreningen, utan någon 

ekonomisk ersättning. Detta tillsammans, menar Jeppsson Grassman och Svedberg (1999:121-

122), kan ligga till grund för de senaste årens ökade intresse för att undersöka motivet bakom 

ideellt engagemang.  

 

Idag är det väldigt stort fokus på individens vara och icke vara. Trots heltidsjobb, studier, 

fritidsaktiviteter eller andra åtaganden förväntas vi göra någott mer. Det sociala kapitalet ställs 

centralt för individens identitet - vem han eller hon umgås med, under vilka former samt hur 

stort utrymme det ges i personens liv. Ideellt arbete är något som funnits i flera sekel men nu 

förväntas alla vara delaktiga, oavsett om det gäller volontärarbete vid naturkatastrofer eller 

coacha knattelaget. Detta vid sidan av redan hektiska liv där vi ändå förväntas prestera fullt ut. 

 
Vi frågar ofta vad chefer gör på fritiden. Topptalanger går sällan och lägger sig klockan fem 

när de kommer hem från företaget. De gör något mer. 1 

Vi tycker att citatet ovan är väldigt beskrivande för den situation som individen befinner sig i 

idag med avseende ett allt mer flexibelt arbetsliv som skall kombineras med övriga livet. Vi 

arbetar inte längre mellan klockan 9-17 och ”lämnar jobbet på jobbet” i samma stund som vi 

kliver ut genom dörren. Fler och fler människor har flextid eller arbetar efter oregelbundna 

tider. Vidare har tekniken utvecklats så att vi har möjlighet att vara tillgängliga oavsett tid 

eller plats, främst med tanke på internet, men även med hjälp av andra tjänster som finns 

tillgängliga dygnet runt (Allvin m.fl. 2006:103-104).  

 

Det flexibla arbetslivet bidrar till att gränsen mellan sysselsättning och fritid inte är lika tydlig 

idag som för ca 10 år sedan. När arbetsgivare, som exempelvis Bondi, dessutom värdesätter 

ett ideellt engagemang på fritiden så blir denna gräns ännu otydligare. Vi ser en problematik i 

detta eftersom statistiken faktiskt pekar på ett utbrett ideellt engagemang. I och med detta har 

vi med denna uppsats som syfte att undersöka och förstå varför den enskilde individen 

engagerar sig ideellt. 
  

                                                        
1
 Citat av Jan Bondi, grundare av Bondi chefsrekrytering  
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka motiven bakom varför enskilda individer väljer att 

engagera sig ideellt och bedriva aktivt arbete inom de ideella verksamheterna.  

 

Frågeställningar: 

 Vilka motiv ligger bakom den enskilde individens val att engagera sig ideellt? 

 Vilken typ av utbyte anser sig individen få ut personligen, i och med engagemanget? 

- Hur kan utbytet användas i andra sammanhang?  

 

1.3 Avgränsningar 

Då syftet med studien är att undersöka den enskilda individens motiv till det ideella arbetet 

har vi valt att inte fokusera på individer som skänker/arbetar ideellt vid enstaka tillfällen eller 

är passivt engagerade, utan vi har valt att avgränsa vår undersökning till att enbart omfatta 

privatpersoner som återkommande utför insatser inom en eller flera ideella verksamheter. Vi 

kommer inte heller att fokusera på eller lägga någon värdering i verksamheten i sig, utan 

enbart på den enskilde individens insats/-er inom verksamheten. Vi har även valt att inte 

fokusera på individer som verkar inom exempelvis fackföreningar, politiska partier eller rena 

intresseorganisationer eftersom att dessa verksamheter inte är att se som rent ideella (se 

begreppsdefinition). 

1.4 Begreppsdefinitioner 

Då det ideella arbetet är ett sådant stort undersökningsområde förekommer även en del vaga 

och otydliga begrepp. Vi kommer därför nedan att ge vår definition av de begrepp som är 

centrala i just vår undersökning för att på så vis kunna ge en språklig klarhet som gör det 

lättare att följa vårt resonemang. Jeppsson Grassman (1993:71) skrev i sin befolkningsstudie: 

 

Vi är intresserade av att kartlägga det som brukar kallas för frivilligt arbete, det vill säga 

sådant arbete och sådana insatser som utförts på frivillig grund, oavlönat […] och på fritiden. I 

vissa sammanhang kallas det för ideellt arbete. Det kan vara fråga om många olika slags 

insatser, till exempel hjälpinsatser, utbildning, styrelseuppdrag, kaffekokning, med mera. 

Detta citat ligger väldigt nära vad vi menar när vi vill undersöka det ideella arbetet, men vi 

förklarar dessa begrepp lite närmare nedan. 

 

En ideell verksamhet är en sammanslutning som bildats utifrån gemensamma intressen. I text 

eller i dagligt tal kan vi stöta på uttryck som den tredje sektorn, frivilligsektor, humanitär 

verksamhet eller välgörenhet. Alla dessa är namn och uttryck för det frivilla sociala arbetet 

inom olika typer av organisationer eller föreningar, men den gemensamma beröringspunkten 

är att individen för organisationen eller föreningen utför ett arbete utan att erhålla någon typ 

av ersättning för sin insats (Blennberger 1993:55). 

 

Den ideella verksamheten kan sen i sin tur delas in i olika typer, till exempel den humanitära 

hjälporganisationen där individen arbetar för att förbättra olika individers eller gruppers 

välfärd någonstans i världen, eller en idrottsförening där verksamheten strävar efter att 

deltagare skall utvecklas inom olika sporter både lokalt och ute i världen (Blennberger 

1993:62). Skillnaden mellan dessa är då att den humanitära hjälporganisationen har som 

primärt och enda mål att stödja och utveckla den sociala välfärden för utsatta grupper eller 

samhällen, medan en idrottsförening har både ett primärt mål att stödja och utveckla den 

grupp föreningen arbetar med inom den specifika sport som aktiva individer utövar, samtidigt 

som man har som sekundärt mål att stödja och utveckla den egna verksamheten i samhället 
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(Jeppsson Grassman1993:75). Vidare kan intresseorganisationer till viss del räknas som 

ideella verksamheter då dessa arbetar aktivt för att driva de frågor som deras medlemmar vill 

driva. De som är engagerade får sällan någon ersättning för sitt arbete, det förekommer i vissa 

fall men är då av en mer symbolisk summa. Ett exempel på en sådan verksamhet är bl.a. 

kårverksamheten (SFS.se). 

 

Begreppet ideell syftar på att verksamheten är osjälvisk, och inte är ute efter materiell välfärd 

eller privat ekonomisk vinst. Verksamheten är direkt beroende av det ideella engagemang och 

ideella insatser som de enskilda individerna bidrar med. Engagemanget innebär utförande av 

oavlönade insatser (i vissa fall ges arvode av mer symboliskt slag) och arbetsuppgifterna är 

väldigt fria, men utförs ändå inom en viss formell ram inom verksamheten (Blennberger 

1993:36, 56; Svedberg 1993:104-106).  

 

1.5 Disposition 

I kapitel ett ger vi en introduktion till vårt problemområde. Vidare presenterar vi vårt syfte 

och våra frågeställningar samt avgränsning. Här ges även en begreppsdefinition för att kunna 

förse läsaren med förståelse för de begrepp vi använder oss av i uppsatsen. Kapitel två står för 

vår bakgrund i vilken vi lyfter fram en historisk aspekt för att visa hur det ideella arbetet växt 

fram och utvecklats till att bli så pass stort som det är i Sverige idag. I kapitel tre behandlar vi 

den tidigare forskning som finns inom området. Förutom svensk forskning har vi även dragit 

paralleller till våra grannländer för att belysa likheter och skillnader. Kapitel fyra består av 

uppsatsens metoddel i vilken vi behandlar vårt urval, tillvägagångssätt, bearbetning av 

material, etiska överväganden mm. I kapitel fem redogör vi för den teoretiska referensram 

som är relevant för denna studie. Kapitel sex består av resultat och analys där vi först 

presenterar våra respondenter och sedan resultatet av våra intervjuer vilka vi även analyserar 

med hjälp av vår valda teori. I kapitel sju lägger vi fram vår slutats för att sedan i kapitel åtta 

ge några avslutande reflektioner.  



~4~ 
 

2 Bakgrund 

Vi har valt att här förklara hur det ideella engagemanget i samhället vuxit fram under en 

längre tidsepok, och hur det har utvecklats till att bli den folkrörelse det är idag, med olika 

typer av engagemang och verksamheter. Detta för att läsaren skall kunna få en inblick och 

förståelse för att individen idag kan arbeta ideellt inom många olika typer av verksamheter 

eller föreningar, men att det ideella arbetet i sig har gått från en gemensam utgångspunkt till 

att med tiden utvecklats och blivit något helt annat. 

 

Från den politiska sfärens perspektiv ses individers engagemang i föreningslivet som ett 

kvitto på att det råder demokratisk frihet i Sverige, detta är något som uppmuntras och ses på 

med blida ögon. Det anses även att det är en slags grogrund för inlärande av demokratiska 

värderingar, att den enskilde individens engagemang i olika ideella verksamheter är en resurs 

och även ett sätt att reproducera den demokratiska processen (Jeppsson Grassman & Svedberg 

1999:122). 

 

2.1 Ideella verksamheters framväxt 

2.1.1 Folket, kyrkan och staten 

Historiskt sett har Sverige och svenskarna haft en tradition att på ett eller annat sätt att 

engagera sig ideellt för att på så vis värna om den svages position i samhället, eller att hjälpa, 

stötta och utveckla den enskilde individen. Redan på medeltiden fanns inom kyrkan en så 

kallad barmhärtighetstanke där det stod att ”var och en hade ansvar för sina medmänniskor 

och att alla för sin själs salighets skull borde skänka en del av sitt överskott till de fattiga och 

behövande” (Qvarsell 1993:218). 

 

Inom kyrkan ansågs på medeltiden att de fattiga fanns för att påminna de mer bemedlade om 

att de skulle vara tacksam över det de hade och samtidigt ha i åtanke att det är något som snart 

kan försvinna, och genom att inte göra rätt mot de fattiga och sjuka sattes även den egna 

själen och dess salighet i risk (Qvarsell 1993:218). Det var alltså en skriftlig pekpinne för de 

som redan var rika att de skulle dela med sig av sitt överflöd till de som inte klarade sig 

själva, för att de skulle säkra sin plats i paradiset och även ha ett lite lättare samvete. 

 

Så småningom växte den svenska staten och det svenska samhället fram, och efter den 

lutheranska reformationen bildades i Sverige de tre olika sociala stånden där 

samhällsfunktionerna delades upp till det enskilda hushållet, den kyrkliga församlingen och 

till sist staten. Om husbonden i det enskilda hushållet inte hade mat och pengar nog för att 

kunna försörja de fattiga var det den kyrkliga församlingen som skulle ta över ansvarsbördan, 

och staten i sin tur reglerade kyrkans ansvar genom olika lagar och direktiv för att den fattige 

faktiskt skulle bli omhändertagen på rätt sätt och inte bli försummad. Från kyrkans sida sågs 

detta som en ekonomisk börda, något som helst skulle undvikas. Staten införde då ett slags 

regelverk där det specificerades vad som utmärkte en behövande, exempelvis en kronisk 

sjukdom, ett handikapp eller liknande, som på så vis kvalificerades en individ till att få ta del 

av fattigvården eller en plats på ett hospital, dåtidens sjukhus. Allt detta för att kunna skilja på 

vilka som var de ”rätta” fattiga och de som av lathet eller ovilja att arbeta levde som fattig, 

eftersom fattigfrågan och försörjningsansvaret av dessa människor ofta som tidigare nämnts 

var en ekonomisk fråga som den mindre kyrkliga församlingen inte gärna ville ta ansvar för. 

Under 1800-talet blev det här regelverket mer viktigt då den befolkningsmängd som levde 

utan ett socialt nätverk ökade, och kostnadsfrågan för fattigvården ökade. Det var nödvändigt 
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att kunna skilja på behövande och de som kunde tvingas till egen försörjning (Qvarsell 

1993:219). 

 

Den medelklass som växte fram på 1700-talet började bygga upp ett eget system för att kunna 

ta hand om de som levde i den egna gruppen. Även de som arbetade inom olika 

skråverksamheter utvecklade ett system där medlemmen betalade en symbolisk summa för att 

eventuella efterlevanden eller familjemedlemmar i skrået som drabbades av sjukdom skulle 

kunna få hjälp med ekonomi eller liknande (Qvarsell 1993:220). 

 

Det här systemet med försörjning av de fattiga var livligt debatterat och låg till grunden för 

många konflikter mellan kyrkan och staten, och på 1800-talet eskalerade diskussionerna om 

det var den enskilde individens ansvar att försörja sig själv, eller om det var samhällets 

ansvar. När landet hade lidit av en svår missväxt under 1860-talet och många människor 

behövde hjälp konstaterades att kommunernas så kallade fattigkassor inte skulle klara av att 

försörja så många, därför blev en lagändring aktuell – ansvaret för försörjning skulle öka och 

mer ansvar lades på de övriga familjemedlemmarna gällande att ta hand om sina fattiga/sjuka 

släktingar (Qvarsell 1993:222). 

2.1.2 Frivilligt engagemang 

Sida vid sida av den här utvecklingen av det svenska socialförsäkringssystemet bildades även 

det den organiserade ideella välgörenheten, som baserar sig på den enskilde individens insats. 

Från myndigheternas sida uppmuntrades framväxten av olika föreningar, detta eftersom 

kriminaliteten hade börjat öka, befolkningstillväxten ökade stadigt och många hade svårt att 

försörja sig. Det svenska samhället var fortfarande beroende av sitt jordbruk som möjlighet 

till försörjning, men det räckte helt enkelt inte till. De olika välgörenhetsföreningar som växte 

fram under 1800-talet var i stort sett enbart inriktade på att ge akut hjälp till de fattiga, men 

1827 bildades av kronprinsessan Josefina en förening som istället för att ge pengar eller mat 

till fattiga hade som mål att försöka förbättra livssituationen i samhället för de drabbade, 

förutsättningarna för dessa förändrades och gav dem möjlighet att förändra sin framtid på lång 

sikt (Qvarsell 1993:222–223). 

 

Den organiserade sociala välgörenhetsorganisationen har lagt grunden till det livliga 

föreningsliv som finns i Sverige idag, och en av de största organisationerna som bildade en 

nationell avdelning år 1864 och som är aktiv än idag är Röda korset. Från början ägnade sig 

Röda korset åt en humanitär och neutral verksamhet i fält, där de försökte förbättra 

läkarvården och utbildningsnivån för att säkerställa en så god vård för sårade som möjligt. 

Med tiden utvecklades röda korsets insats och inriktade sig även på att utveckla det sociala 

arbetet inom landet. Organisationen utbildade hemsystrar som skulle hjälpa och ta hand om 

gamla och sjuka i hemmet, under 1930-talet togs även en utvecklingsplan fram för hur 

förlossningsvård, tandvård och skolhälsovård skulle organiseras i landet. De här 

verksamheterna har idag tagits över och drivs numera av kommunerna och landsting och 

organisationen ägnar sig numera åt internationella frågor och hjälp (Qvarsell 1993:228–229). 

 

Under 1940 talet utvecklades det som kallades det starka folkhemmet, och den svenska 

socialpolitiken utvecklas mer och mer, och på 1960-talet var det många föreningar som för att 

visa sitt oberoende gentemot staten valde att inte ta emot de olika bidrag som de kunde ansöka 

om för att driva sin verksamhet (Qvarsell 1995:40–41). 
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2.2 Förväntningar på det ideella engagemanget 

Nu befinner vi oss tidsmässigt sett mellan det starka folkhemmet och utvecklingen av ett 

senmodernt samhälle med en framtid där det inte går att se hur den kommer att se ut eller 

utvecklas. Under 1990-talet var förväntningarna som fanns högre än tidigare på det ideella 

arbetet, de insatser som gjordes där och föreningslivet som fanns i Sverige. Detta eftersom 

den svenska arbetsmarknaden och den ekonomiska situationen i Sverige hade genomgått ett 

antal förändringar med både hög och lågkonjunkturer, och de individuella insatserna fick 

därmed större betydelse (SOU 1999:213-ff): 

 

[…] våra politiker – då som nu – ofta har ett idealistiskt, ja nästan mytologiskt, förhållande till 

föreningslivet där organisationerna anses besjälade med en rad positiva värden; värden som 
organisationerna själva för övrigt inte är sena att åberopa som källa för legitimitet och grund 

för tilldelning av offentligt stöd. 

Med ökad betydelse för det svenska samhället följde möjlighet att påverka politiker, samtidigt 

som denna möjlighet utnyttjades för att kunna ansöka och även beviljas ekonomiskt stöd. 

Eftersom att en ekonomisk stimulans till olika ideella verksamheter och föreningar styrker 

deras förmåga att utvecklas samt betryggar deras framtida existens är alltså ett politiskt 

ekonomiskt stöd viktigt (SOU 1999:53-ff). När det gäller idrottsverksamheten i Sverige ska 

idrottsföreningar, för att kunna ansöka och bli beviljade statsbidrag, vara anknutna till 

Sveriges Riksidrottsförbund enligt lagen om överlämnande av förvaltningsuppgifter och 

riktlinjerna för hur detta skulle ske fastslogs av regeringen i förordningen om statsbidrag till 

idrottsverksamhet. 
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3 Tidigare forskning 
Vi har i arbetet med denna uppsats haft det svårt att hitta tidigare forskningsresultat som 

direkt knyter an till vårt valda undersökningsområde. Den forskning som finns har inte 

fokuserat på personerna bakom det ideella arbetet, utan snarare på verksamheterna i sig. Erik 

Amnå (1995:121-ff), forskare vid Örebro Universitet, har i sin rapport tagit del av utländsk 

forskning kring det ideella, främst från USA och Storbritannien, där han funnit att människor 

engagerar sig ideellt på nya sätt idag. Han kritiserar den internationella forskningen kring 

ideella verksamheter och menar på att forskningen bidragit till en normativ förförståelse av 

fenomenet. Han menar att vi måste gå djupare och se till den kollektiva handlingen snarare än 

den individuella handlingen eftersom att den ideella verksamheten är ett resultat av enskilda 

individer som samspelar för att lösa gemensamma problem utifrån de normer som råder i 

gruppen. Naturligtvis måste enskilda individers motivation till det ideella arbetet analyseras, 

men enligt honom är det är ännu viktigare att se till helheten, bl.a. ideologiska förutsättningar 

som påverkar verksamheterna olika beroende på vilken samhällskontext som omger 

verksamheten, geografisk rörlighet som är av betydelse för en verksamhets uppkomst och 

utveckling, samt organisatorisk kumulativitet, dvs. att ett engagemang föder ett annat. 

 

Amnå (1995:155-ff) menar dock, precis som Jeppsson Grassman och Svedberg, att det ideella 

engagemanget fått större uppmärksamhet i forskning på senare år. Under rubriken ”några 

forskningsuppgifter” lägger han fram flera tankar och förslag för vidare forskning inom 

området varav en av dem handlar om att kartlägga människors motiv bakom det ideella 

engagemanget, vilket är precis vad vi vill göra. Vi har valt att lägga fram en överblick av det 

ideella engagemanget som består av statistik och befolkningsstudier (dessa fokuserar inte helt 

på motivet bakom det ideella engagemanget, men de synliggör personerna bakom detta och 

kan bidra till en mer övergripande bild av engagemanget i Sverige). 

 

3.1 En överblick 

Statistiska centralbyrån utförde under år 1992 en omfattande intervjuundersökning om 

föreningslivet inom deras undersökning av levnadsförhållanden (ULF). I denna undersökning 

berördes politiska föreningar, intresseföreningar, solidaritetsföreningar, religiösa föreningar 

och livsstilsföreningar. År 2000 replikerades undersökningen med samma upplägg och 

föreningstyper som under 1992. Dessa undersökningar ligger till grund för Vogel och Amnås 

rapport (2003:9-ff) som behandlar förändringar av föreningsdeltagandet under dessa åtta år. I 

deras rapport fann de sammantaget att förenings-Sverige under 1990-talet: 

 

 Åldrats. År 2000 fanns det betydligt fler ungdomar (16-24 år) som inte var medlem i 

någon förening alls än år 1992. Antalet ungdomar som var medlemmar hade minskat 

med 10 %, antalet aktiva ungdomar hade minskat med 15 %, och förtroendeuppdragen 

bland de unga hade minskat med 6 %. Föreningslivet överlag bestod år 2000 av äldre 

generationer, och pensionärerna var den enda grupp som hade lika högt deltagande 

som 1992. 

 Passiviserats. År 2000 hade många medlemmar minskat sin aktivitet i föreningarna 

och antalet passiva medlemmar hade ökat med mer än 10 %. Vid undersökning av rent 

ideellt arbetande försvann en halv miljon aktiva medlemmar under dessa år. 

 Blivit mer jämställt vad gäller könsfördelningen. Männen har under båda 

undersökningarna varit mer aktiva än kvinnorna, men trots detta så minskade ändå 

männens deltagande mer än kvinnornas. Männen engagerade sig inte i samma 

utsträckning som under år 1992, men inom livsstilsföreningar (motorklubbar, 

idrottsföreningar) och föreningar med koppling till politiskt och ekonomiskt inflytande 
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behöll de sin dominerande position. Inom verksamheter som ägnar sig åt humanitära 

insatser, omsorg, kultur m.m. är det däremot kvinnorna som dominerar. 

 Avpolitiserats. Föreningarna har år 2000 förlorat lite av den politiska karaktär som 

tidigare funnits, främst genom att antal företroendeuppdrag minskat tillsammans med 

minskat aktivt deltagande generellt inom verksamheterna. Dessutom hade de politiska 

partiernas medlemsantal sjunkit kraftigt utan att partierna lyckats rekrytera nya 

medlemmar som väger upp mot de förlorade.  

 

Vidare har de i sin rapport kunnat se att det finns ett tydligt mönster när det handlar om 

engagemang inom verksamheter och föreningar i Sverige, och det är att högre tjänstemän, 

högutbildade och höginkomsttagare är överrepresenterade vad gäller deltagande, så väl i 

miljörörelser som i kvinnoföreningar och livsstilsföreningar. Den enda grupp där de är 

underrepresenterade är inom religiösa föreningar som domineras av arbetare, lågutbildade och 

låginkomsttagare (Vogel & Amnå, 2003:55-56). Detta mönster är även något som Jeppsson 

Grassman (1993:79-ff) kommer fram till i sin befolkningsstudie. Hon finner att LO-

medlemmar är ideellt verksamma i mindre utsträckning än tjänstemannagrupper, precis som 

att människor som bor i hyreshus är mindre verksamma än människor i andra bostadstyper. 

Hon menar att det ideella arbetet är att se utifrån ett resursperspektiv, att individens 

socioekonomiska placering i samhället inte bara har att göra med vilken ideell arena denne 

väljer att lägga sin insats i, utan att den socioekonomiska positionen också har betydelse för 

individens möjlighet att använda resurser och påverka situationen.  

 

I Jeppsson Grassmans (2001:68) studie av informella hjälpinsatser slår hon fast att de som 

engagerar sig och gör hjälpinsatser generellt har en mer intensiv kontakt med sitt sociala 

kontaktnät (familj, grannar och arbetskamrater) än som inte gör hjälpinsatser. Motivet bakom 

ett engagemang handlar ofta om att gestalta och förverkliga sig själv och den egna identiteten 

samtidigt som att avsikten bakom handlingen även handlar om ”de andras” välfärd, att 

påverka och förändra situationen för sig själv och de som individen har omkring sig. 

 

Såsom vi har sett, kan viljan att påverka både handla om att påverka för andras välfärds skull 

och en önskan om att gestalta egna behov och resurser. Sätta ett eget avtryck på livet och 

världen (Jeppsson Grassman 1997:109) 

Detta citat är väldigt målande för att visa att individen, genom att verka för de andras bästa, 

även verkar för det egnas bästa, att göra sig nyttig är en strategi för att ingå i ett meningsfullt 

livssammanhang (Jeppsson Grassman 1997:8).  
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4 Metodologiska överväganden 

4.1 Kvalitativ metod 

Vi har valt den kvalitativa forskningsdesignen för att vi tror att den kan ge oss en fördjupad 

och mer täckande bild av ideellt engagerade människors motiv bakom handlingarna, istället 

för exempelvis en kvantitativ studie eftersom att vi inte djupare kan finna individers motiv 

och utbyte genom enkäter. Kvalitativ data är bättre lämpad för att kunna lyfta fram vilken 

betydelse individer tillskriver sitt engagemang (Miles & Huberman 1994:10). Vidare är en 

kvalitativ metod den som ligger bäst tillhands jämfört med kvantitativ metod, med avseende 

på både tid och möjlighet att ställa följdfrågor där och då, när personen är på plats och vi har 

möjlighet att direkt interagera med respondenten. Vi vill nå en djupare och mer täckande 

kunskap om människorna bakom den ideella verksamheten, vilket även det gör att en enkät 

inte skulle vara det ultimata sättet att samla in vårt empiriska material på. Detta beror dels på 

att det kan längre tid att samla in materialet, men även för att det i en enkät förekommer fasta 

frågor med begränsat antal svarsalternativ att tillgå, vilket kan tänkas bidra till att det 

empiriska materialet blir begränsat. Vidare kan problem uppstå vid behov av kompletterande 

material eftersom att respondenterna varit anonyma (Krag Jacobsen 1993:19). 

 

Vid användning av kvalitativ metod i forskningssyfte arbetas det med respondenter 

(intervjupersoner) samt frågor utifrån en intervjuguide vilka är anpassade efter den 

problemformulering samt forskningsfråga som finns. Vidare analyseras sedan svaren på 

frågorna för att på så vis försöka komma fram till ett svar – stämmer våra frågor överens med 

svaren respondenterna gett eller har vår empiri genererat nya frågor eller andra svar än 

förväntat? Vi har i vårt arbete valt att utgå ifrån kvalitativ metod vid insamlingen av vår 

empiri, för att på så vis få en djupare inblick i hur de olika respondenterna upplever sitt 

engagemang i de ideella verksamheter de deltar i. Vi har utformat våra frågor för att kunna 

erhålla ett så uttömmande empiriskt material som möjligt, och därmed kunna analysera detta 

med de teorier och begrepp vi utgår ifrån.  

4.1.1 Intervju 

Vi har i vår insamling av empiri arbetat efter en icke-standardiserad metod, det vill säga att 

våra huvudfrågor ställts till respondenten och svaren har därefter behandlats deduktivt med 

vår teori i åtanke. Vi har även samtidigt om så krävts varit öppna för att använda oss av 

följdfrågor, för att undvika eventuella oklarheter i de svar som respondenterna gett oss. I en 

intervjusituation är det bra att ställa kompletterade frågor till respondenten om något förefaller 

vara vagt eller oklart i svaren som ges, och detta kan då vara en nödvändighet eftersom 

forskningsmaterialet annars kan bli begränsat och den insamlade empirin blir svag (Kvale & 

Brinkmann 2009:32-34). 

 

För att få en så djup inblick i våra respondenters perspektiv av hur de upplever sina insatser i 

det ideella arbetet, har vi använt oss i möjligaste mån av vad som kallas för fenomenologisk 

ansats i intervjuarbetet. Det vill säga att vi i intervjun har försökt att förstå hur respondenten 

upplever sin situation i det ideella arbete, och tagit hänsyn till deras beskrivningar av hur de 

tolkar sina olika insatser och vilka reslutat respondenterna upplever att insatserna ger, detta 

för att teman i den levda vardagsvärlden skall kunna utkristalliseras (Kvale & Brinkmann 

2009:42-ff). För att uppnå detta har vi enligt den fenomenologiska arbetsmetoden medvetet 

stimulerat våra intervjusituationer till att vara så lika ett vardagssamtal som möjligt för att få 

respondenten trygg i situationen. Vi har även försökt att inrikta oss till en så medveten naivitet 

som möjligt till vad respondenterna gett oss i sina svar, detta för att enbart se till deras 

livsvärld och bortse från egna värderingar. 
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4.2 Urval 
Eftersom att studien är direkt styrd av vårt syfte och våra frågeställningar har vi använt oss av 

ett strategiskt urval av respondenter för att få en maximal variation av deltagare. I och med 

detta har vi lyckats få en urvalsgrupp som varierar med avseende på ålder, kön och vilken 

ideell verksamhet som de engagerar sig i. Vi har använt oss av ett så kallat 

bekvämlighetsurval och sökt respondenter i bekantskapskretsen med syfte och teori i åtanke, 

detta med föreställningen om att deras medverkan skall ge oss ett bra och nyanserat empiriskt 

material (Kjær Jensen 1995:60). Vidare har vår urvalsgrupp avgränsats geografiskt för att 

respondenten själv skulle ha möjlighet att bestämma tid och plats för intervju. 

Urvalet är litet (4 respondenter) och därmed inte ett representativt urval för hela populationen, 

vilket gör att möjligheten till generalisering av resultatet är starkt begränsad. Vårt primära mål 

är dock inte att få fram ett resultat som går att applicera på hela befolkningen, vi är ute efter 

att nå en djupare kunskap om hur engagerade individer uppfattar det ideella arbetet, varför de 

engagerar sig och vad de anser att de får ut av sitt engagemang. Detta är något som vi tror att 

våra respondenter kan ge oss.  

 

4.3 Tillvägagångssätt 

Inför intervjuerna har vi kontaktat två personer via telefonsamtal, en person via sociala media 

och en person kontaktades personligen. Antalet genomförda intervjuer är fyra och de varade i 

ca 45-60 minuter vardera där samtliga intervjuer spelades in. Alla respondenter har intervjuats 

enskilt och båda författarna har varit närvarande vid alla intervjutillfällen utom ett, där en av 

författarna genomförde intervjun själv med respondenten på annan ort.  

 

Intervjuerna har genomförts på olika platser, men vi har alltid sett till att respondentens 

önskan om plats för intervju blivit uppfylld. Vidare har respondenten själv fått ta ställning till 

när intervjun skall genomföras, vi har anpassat oss helt efter dennes tidsschema vilket 

inneburit att intervjuerna skett på både förmiddag, eftermiddag och kväll.  

 

När vi utfört våra intervjuer har vi utgått ifrån en halvstrukturerad intervjuguide för att förstå 

respondentens engagemang ur deras egna perspektiv. Frågorna har utvecklats under intervjuns 

gång efter respondentens sätt att besvara våra frågor, på så vis har vi kunnat hålla ett mer 

flytande samtal under intervjun (Kvale & Brinkmann 2009:43). Vi har varit väldigt flexibla 

med vilka frågor vi ställt, men samtidigt har några frågor i intervjuguiden varit så pass viktiga 

för vår undersökning att dessa ställts i varje intervju eftersom att de motsvarar våra 

frågeställningar. Om vi valt att inte ställa dessa hade viktiga svar uteblivit vilket påverkat vårt 

resultat till det sämre.  

 

Vid intervjuerna har vi valt att använda oss av en anpassad version av trattmodellen där vi, 

istället för att låta hela intervjun gå som en tratt, låter fyra olika teman stå i fokus och 

trattmodellerna återfinns under varje tema. Varje liten trattmodell består av sex steg (Kylén 

2004:31): 
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Figur 1: Trattmodellen 

1. Öppning. Här presenterar vi oss själva, vilket tema intervjun har och vilket syfte 

intervjun fyller för vår respondent. Respondenten i fråga har möjlighet att ställa frågor 

om studien vilka vi försöker att svara på ett så övergripligt sätt som möjligt för att inte 

respondentens svar skall bli färgade av vad vi vill få ut av intervjun.  

2. Fri berättelse. Våra frågor väldigt öppna vilket ger respondenten utrymme att ge 

väldigt fria svar. Personen kan tala väldigt brett om sina tankar och erfarenheter inom 

temat som behandlas just då och vi ställer följdfrågor som utvecklar diskussionen. Ex. 

Vill du berätta lite om den verksamhet du är engagerad i? 

3. Precisering. Frågorna nästan uteslutande ifrån intervjuguiden för att inte missa något 

och vi söker mer konkreta svar på frågorna under temat. Ex. Hur kommer det sig att 

du valt att engagera dig i just denna verksamhet? 

4. Kontroll. Under denna del av intervjun förekommer de frågor som vi tidigare nämnde 

att vi använde under alla intervjuer för att viktiga svar inte skall utebli. Kraven på 

precisering har med andra ord höjts, och vi söker mer exakta svar. Ex. Vad betyder 

arbetet för dig? Känner du att du får ut något av ditt engagemang? 

5. Information. Här får respondenten själv utveckla sina tankegångar och idéer kring 

frågorna. Ex. Varför tror du att människor väljer att engagera sig ideellt? Varför tror 

du att människor väljer att inte engagera sig ideellt? 

6. Avslutning. Vi tackar för personens medverkan och utrymme ges för frågor eller 

tankar om intervjun utifrån respondentens sida.  

 

4.4 Bearbetning av material 

Efter att intervjuerna genomförts har vi transkriberat dem till en ordagrann återgivning av våra 

frågor och respondenternas svar. Vi ansåg att en ordagrann utskrift var nödvändig för att vi 

skulle ha en möjlighet att kunna tolka och analysera språk, uttryck, tvekanden och tystnader. 

Tvekanden, tystnader och vad respondenten inte säger är nämligen lika viktigt som det som 

faktiskt sägs under intervjun (Widerberg 2002:115, 145).  

 

Vid utskrift och analys har vi behandlat materialet så neutralt och objektivt som möjligt, och i 

och med vår ordagranna transkribering kan vi garantera att det som redovisas i resultatet 

verkligen är vad respondenten sagt.  

 

Vid analys har vi strävat efter att, i möjligaste mån, bortse från eventuella subjektiva 

värderingar och förförståelse eftersom att detta kan leda analys och resultat i fel riktning. Vi 

har valt att arbeta efter kategorisering som metod vid vårt analysarbete för att kunna hantera 

den mängd transkriberat material vi samlat in. I och med att vi redan innan intervjuerna hade 

olika teman klara för oss (se intervjuguide), så underlättades vårt kategoriseringsarbete. Vi 

valde ut de mest väsentliga delarna ur materialet utifrån dessa teman, vilka vi sedan 

behandlade i datorprogrammet Nvivo som är ett verktyg för kvalitativ analys. Programmet 

används för att organisera och analysera det ostrukturerade empiriska material som vi samlat 

in. Genom att använda så kallade noder i programmet fick vi en möjlighet att kunna 
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strukturera vårt material ytterligare. Ur dessa teman skapade vi sedan mer analytiska 

kategorier som utvecklades från respondenternas utsagor men möttes upp av teorin. Dessa 

analyserades sedan med hjälp av vår teoretiska referensram som fick stå centralt i förhållande 

till empirin. 

 

4.5 Etiska överväganden 

Målet med vår studie är inte att finna en absolut sanning, för någon sådan existerar inte. Vårt 

mål med studien är att få kunskap om vad som motiverar den enskilde individen att engagera 

sig ideellt trots andra åtaganden. Vår förhoppning är, förutom att bidra med ny kunskap inom 

området, att vårt resultat skall kunna användas i vidare forskning rörande det ideella 

engagemanget. För att kunna kvalitetssäkra vårt empiriska material tillämpar vi de 

forskningsetiska principerna som gäller för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.  

 

För att våra respondenter skulle känna sig trygga i intervjusituationen har vi följt det etiska 

individskyddskravet som fastställts av Vetenskapliga rådet. Individskyddskravet kan delas in i 

fyra huvudkrav som tillsammans tillhandahåller normer och regler vilka styr vårt 

förhållningssätt till respondenterna. 

4.5.1 Informationskravet 

”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte” (Vetenskapsrådet 2002:7). 

Vi har både vid förfrågan om deltagande samt vid själva intervjutillfället informerat våra 

respondenter om syftet med vår studie, att vi utifrån våra valda teorier försöka synliggöra vad 

som motiverar det ideella engagemanget, vi vill alltså inte fokusera på dem som enskilda 

privatpersoner. Att vi gett informationen vid två tillfällen beror på att vi vill undvika 

missförstånd och ge respondenten möjlighet att ifrågasätta medverkandet vid eventuell 

osäkerhet. Vi har förklarat att deltagandet är helt frivilligt och att de därmed har rätt att avstå 

att svara på en fråga utan att ange anledning till detta eller avbryta intervjun om de så önskar. 

Detta har vi gjort för att just dessa saker kan tänkas påverka huruvida de vill delta i intervjun 

eller inte.  

4.5.2 Samtyckeskravet 

”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” 
(Vetenskapsrådet 2002:9). 

Alla respondenter som vi intervjuat har varit myndiga och gett sitt samtycke till deltagande 

innan själva intervjun börjat. För att vi under intervjutillfällena skall kunna vara mer 

närvarande och observanta har vi frågat våra respondenter om det varit okej att vi spelat in 

intervjuerna vilket samtliga gett sitt samtycke till.  

4.5.3 Konfidentialitetskravet  

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av dem” (Vetenskapsrådet 2002:12). 

Vi har, innan intervjuerna börjat, lovat respondenterna tystnadsplikt och att uppgifter om dem 

som skulle kunna identifiera dem tas bort vid utskrift av intervjuerna, detta innebär att det blir 

praktiskt omöjligt för en utomstående att komma åt uppgifterna eftersom att vår 

avpersonifiering innebär att personliga uppgifter så som namn, ålder och verksamhet ersatts 

med kodord. I uppsatsen benämns de med fingerade namn. Dialekter och använt talspråk finns 
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inte med i uppsatsen och vi har även raderat bandupptagningarna för att på så sätt kunna 

skydda våra respondenters identitet.  

4.5.4 Nyttjandekravet 

”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål” 

(Vetenskapsrådet 2002:14). 

Vi har informerat våra respondenter om att den information som vi samlar in genom intervjun 

enbart kommer att användas i denna uppsats med det syfte vi arbetar efter, och att 

informationen därmed inte kommer att lånas ut eller användas i andra syften. 

 

4.6 Validitet och reliabilitet 

Validiteten, giltigheten, i denna uppsats kommer ifrån att vi undersökt vad vi varit ute efter att 

undersöka. Detta har vi gjort genom att formulera frågeställningar som är relevanta för vårt 

syfte vilket vi sedan utvecklat vår intervjuguide ifrån (Kvale & Brinkmann 2009:264). Vi 

anser att vi har en tillfredställande validitet i vår undersökning eftersom att vi dels har med 

oss tidigare forskning och dels för att undersökningen kan kopplas samman till vår teoretiska 

referensram (Miles & Huberman 1994:279).  

 

I vårt arbete har vi arbetat efter sju olika steg för validering, detta för att försäkra oss själva 

om att validering genomsyrat hela processen så att vi med gott samvete kan påvisa god 

validitet i slutprodukten (Kvale & Brinkmann 2009:267):  

 

1. Tematisering där vi har försökt härleda våra valda teorier gentemot vår 

forskningsfråga så välgrundat som möjligt. Detta är ett måste för att få en bra struktur i 

intervjun och därmed kunna överblicka forskningsfrågan vid tolkning av vårt material. 

2. Planering där vi har lagt vår tyngdpunkt i arbetet för en strävan mot ny kunskap inom 

vårt valda område.  

3. Intervjun där vi nogsamt haft en kritisk förhållning till de svar vi fått av 

respondenterna och följt upp med följdfrågor för att klargöra eventuella oklarheter.  

4. Utskriften av vår empiri och vår analys samt resultat och diskussion har hållit en god 

språklig stil för att undvika missförstånd av läsare. 

5. Analysen av vår empiri där vi har frågat oss själva om våra tolkningar av materialet 

varit relevant, och om de kan hålla för en närmare granskning eller ett ifrågasättande. 

6. Validering, där vi har valt vilken metod av validering vi bearbetat vår empiri med.  

7. Rapportering, vilket innebär en konkret redogörelse i skriftlig form där resultatet vi 

fått fram efter bearbetning av den insamlade empirin lätt skall kunna utläsas. 

 

En kvalitativ studie innebär att urvalet inte är lika stort som vid en kvantitativ studie vilket gör 

att generaliserbarheten inte är lika hög (Halvorsen 1992:41-42). Vi anser dock att validiteten i 

uppsatsen är hög. Vi har studerat den litteratur som funnits inom området sedan tidigare och 

valt litteraturen med omsorg för att det verkligen skall knyta an till vårt syfte. Vidare anser vi 

att våra frågor under intervjuerna har varit lätta att förstå och i och med direkt interaktion har 

vi haft möjlighet att förtydliga frågorna om respondenten tvekat eller varit osäker på någon av 

dessa. Inspelningarna och våra ordagranna transkriberingar minskat risken för misstolkningar 

vid analys av intervjuerna. En sak som skulle tänkas sänka validiteten är att en intervju 

genomförts utan att båda författare närvarat, men vid det tillfället pratade författarna med 

varandra direkt efter intervjun för att den andre personen skulle få en bild av intervjun samt 

att mer tid lades ner på den intervjun inför analys med upprepade uppspelningar och 
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genomgångar av intervjuutskriften. Våra tolkningar har dessutom gjorts efter att vi grundligt 

diskuterat resultatet, något som innebär att vi inte gjort några enkla tolkningar. 

 

I och med vår halvstrukturerade intervjuguide har vi kunnat utveckla nya frågor under 

intervjuns gång, något som vi även gjort . Under intervjun har vi då och då ställt vissa ledande 

följdfrågor för att dels verifiera våra egna tolkningar men även för att pröva tillförlitligheten i 

de svar respondenten gett. Detta eftersom att följdfrågor kan verka som positiva eller negativa 

förstärkare av svaret, vilket kan ge viktig, djupare kunskap om det tema som just då 

behandlas. Ledande frågor kan vi vissa fall minska reliabiliteten men i vårt fall ökar den i och 

med detta (Kvale & Brinkmann 2001:188-189).  

 

Vi anser oss ha en relativt hög reliabilitet då vi använt oss av litteratur som belyser vårt 

problemområde och även har funnit viss tidigare forskning som talar för vår sak. Vi har dock i 

åtanke att reliabiliteten i vår uppsats kan försämras om nya mätningar skulle göras i framtiden 

eftersom att vi undersöker motivet bakom ideellt engagemang för den enskilde individen idag. 

Människan formas av sina kontexter, och beroende på när en ny mätning görs kan 

reliabiliteten av det resultat vi kommit fram till förändras i och med exempelvis ett annat 

samhällsklimat. Vi tror dock att en senare mätning säkert skulle kunna visa på liknande 

mönster och inställningar till ideellt arbete som vi funnit eftersom att det tar tid för normer 

och värderingar att förändras.  
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5 Teoretisk referensram 
En grundpelare i vår teoretiska referensram är den handlingstypologi som Max Weber 

utvecklat för socialt handlande. Det är inte en stor och massiv teori, men eftersom att vi vill 

undersöka varför människor engagerar sig i ideellt arbete anser vi det vara ett bra komplement 

till våra mer övergripande teorier som kan belysa och lyfta upp mindre aspekter av det ideella 

engagemanget som är av värde för vår undersökning.  

 

Genom att använda Webers idealtyper kan vi analysera olika former av socialt handlande i 

samhället (Zimmerman 2009:114). Idealtyperna kan förklara och bidra med förståelse för de 

handlingar som utförs eftersom att de kan göra oss, som betraktar, medvetna om vad som 

ligger bakom handlingen. De är:  

 

”begreppsligt sett rena typer, som skapats i sociologiska syften, och med vilka det verkliga 

handlandet överensstämmer mer eller mindre, eller av vilka det utgör en blandning” (Månson 

2007:75). 

Vi är i vår undersökning medvetna om att idealtyperna enbart är idealtyper, och att dessa 

enbart är ett medel som kan hjälpa oss att få kunskap om verkligheten (Månson 2007:75). De 

fyra idealtyperna utgörs av: 

 

 Målrationellt handlande 

 Värderationellt handlande 

 Affektuellt handlande 

 Traditionellt handlande 

Det målrationella handlandet styrs av det bestämda mål som en aktör vill uppnå med sitt 

handlande. För en affärsman kan det handla om vinstmaximering och för en hockeyspelare 

kan det handla om att vinna (Zimmerman 2009:114-ff). Aktören beräknar och kalkylerar 

medvetet över vilka handlingar som är bäst och mest effektiva för att målet skall kunna 

uppnås, det är konsekvensen av själva handlandet som är fokus, handlingen i sig är bara ett 

medel för att uppnå målet. Motsatsen till denna idealtyp är värderationellt handlande som 

innebär att individen handlar utifrån värderingar eller ideal, av exempelvis religiösa 

övertygelser eller av plikt. Handlingen bestäms medvetet utifrån egenvärdet på själva 

handlingen, utan fokus på de effekter som handlandet kan medföra (Månson 2007:75). Det är 

alltså själva handlingen, medlet som används, som betyder mer än målet.  

 

Båda dessa idealtyper för handlande är rationella, trots att de är varandras motsatser, eftersom 

att aktören har ett medvetet mål och använder sig av det medel som denne, utifrån sin 

kunskap, anser är det bästa medlet för att uppnå målet. Zimmerman ger ett bra exempel på 

detta när han beskriver att en målrationell aktör här kan fundera över hur han eller hon skall 

kunna maximera sin vinst, medan en värderationell aktör funderar över hur han eller hon på 

bäst sätt kan uppfylla sin plikt (Zimmerman 2009:115).  

 

Vidare följer affektuellt handlande som är en känslobaserad handling beroende av aktörens 

emotionella tillstånd (ex. hämnd, njutning, avreagering), samt traditionellt handlande där 

aktören handlar som denna alltid gjort, där våra vardagliga handlingar ofta kan räknas in. 

Dessa handlingar är inte rationella eftersom att de styrs av tradition eller känsla. Aktören utför 

handlingen utan det läggs någon mening i och/eller reflekterar över handlingen (Månson 

2007:74-75; Zimmerman 2009:115-116).    
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5.1 Identitetsskapande 

För att förstå individen idag utgår vi ifrån Baumans identitetsbegrepp om individen i 

postmodernismen. Bauman menar att det postmoderna livet präglas av en osäkerhet. Från att 

ha levt i en monoton vardag full med repetitioner rör vi oss idag mot ett samhälle där inget 

kommer att vara för evigt. De sociala klasserna och gemenskaperna bryts upp och ersätts med 

individualiseringen.  

 

Människan står med uppgiften att själv ansvara för att förvandla dennes identitet till en 

uppgift, istället för att se den som given (Engdahl & Larsson 2006:296-297). I 

postmodernismen är det den individuella friheten som har fokus. Den är för oss ett värde efter 

vilken andra värden värderas och agerar måttstock för de individuella regler vi lever efter och 

de beslut vi tar.  

 

Den individuella friheten är vår stora resurs och tillgång i vår strävan efter 

självförverkligande, som vi når genom spontanitet, vilja och ansträngning (Bauman 1997:9-

10). Det centrala är dock inte att skapa en bestående identitet, utan att istället se till att vi inte 

står still eller fastnar i vår identitet, vi måste kunna röra på oss när nya mål för 

självförverkligande sätts upp. De sociala skillnaderna i postmodernismen skapas genom att 

individer har olika valfriheter. Ju fler valmöjligheter vi har, desto högre rang har vi i den 

sociala hierarkin (Bauman 1997:123, 128).  

 

5.2 Kapital 

Vi knyter an Bourdieus kapitalteori till Baumans identitetsskapande då kapitalet stärker och 

bekräftar en individs identitet och position i den sociala hierarkin. Enligt Bourdieu kan 

individens kapital delas upp i tre olika huvudformer: det ekonomiska kapitalet där 

tyngdpunkten ligger på tillgång till pengar och materiella resurser, det kulturella kapitalet där 

bildning med kulturella inslag som språkliga, historiska politiska kunskaper och utbildning 

med tyngdpunkt på titlar eller examina är signifikant och tillsammans ger en tillgång till att få 

ta del av den så kallade maktsfären, samt till sist det sociala kapitalet där individen som 

medlem av en specifik grupp har resurser inom just den gruppen via exempelvis kontakter 

eller nätverk (Järvinen 2007:268).  

 

”The volume of the social capital possessed by a given agent thus depends on the size of the 

network of connections he can effectively mobilize and on the volume of the volume of the 

capital (economic, cultural and symbolic) possessed in his own right by each of those to whom 
he is connected.” (Halsey m.fl. 1997:51). 

Det sociala kapitalet kan alltså tillföras en enskild individ från en specifik organisation, 

familjära band, etablerad eller tillfällig bekantskap, och det förser då den enskilde 

medlemmen i gruppen med de övriga individernas kollektiva sociala kapital. Styrkan i det 

erhållna sociala kapitalet via gruppen värderas därefter även hur den enskilde aktören enskilt 

kan relatera till andra individer inom samma grupp, det vill säga att ju större grupp desto 

större socialt kapital. Ytterligare en faktor som stärker det sociala kapitalet är enligt Bourdieu 

hur stort ekonomiskt och kulturellt kapital varje enskild individ inom samma grupp besitter då 

dessa två kapitalformer styrker och framhäver det sociala kapitalet (Halsey m.fl.1997:51). 

 

Tillsammans bildar dessutom det ekonomiska, kulturella och det sociala kapitalet en fjärde 

kapitalform kallad för det symboliska kapitalet, även känt som symbolisk vinst eller 

symboliskt intresse. Enligt Bourdieu kan denna kapitalform användas för att, på ett mer 
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radikalt sätt, ifrågasätta om en individs handling verkligen utförs av det goda hjärtats tanke 

eller om det finns en baktanke med handlingen och dess påföljande konsekvenser.  

 

”Det symboliska kapitalet vilar på en kognitiv grundval, som i sin tur vilar på kännedom och 

erkännande.” (Bourdieu 1995:136). 

För att det sammantagna symboliska kapitalet skall ha något värde, måste den enskilde 

individen dela de övrigas (inom gruppen) så kallade kapitalfördelningsstruktur. Med 

kapitalfördelningsstruktur menas att man via exempelvis kläder, kunskaper inom ett specifikt 

ämne, socialt nätverk eller ekonomiska tillgångar – gärna eller helst alla dessa i olika 

kombinationer tillsammans – har etablerat en position i den aktuella strukturen. Svaret 

Bourdieu ger till detta resonemang är att det på ett eller annat vis alltid finns någon typ av 

baktanke med de handlingar individer utför, vare sig det är medvetet eller omedvetet praktiskt 

förnuft (Bourdieu 1995:135-137). 

 

5.3 Individen i gruppen 

Nu har vi beskrivit hur den enskilde individens identitet styrks av kapital och handlande, men 

vi har, utifrån Randall Collins, även valt att ta med några olika grundaspekter till hur den 

enskilde individen fungerar i olika situationer där grupper förekommer samt hur gruppen i sig 

sedan fungerar i samhället. Detta gör vi för att kunna belysa vad individen får ut av sitt ideella 

engagemang i ett större sammanhang där även andra individer förekommer. 

 

Collins menar att den enskilde individens engagemang inom en intressegrupp tillsammans 

med de övriga medlemmarna i samma grupp tillför ett engagemang som ger gruppen en 

legitimitet. Resultatet av detta blir att gruppens betydelse och den inbördes solidaritet som den 

enskilde samt de övriga individerna upplever inom samma intressegrupp blir starkare. Men 

för att detta skall kunna fungera fullt ut måste den enskilde individen kunna bortse från sina 

egna enskilda intressen och se till hela gruppens bästa (Collins 2008:36). 

 

Inom olika gruppsammansättningar finns det alltid de som är mer engagerade än andra och 

det förekommer även de som inte är engagerade i gruppen för sakens skull, utan försöker 

tillskansa sig olika förmåner eller anseende på den övriga gruppens bekostnad, det så kallade 

fripassagerarproblemet (Collins 2008:41-ff). Att undvika så kallade fripassagerare som 

utnyttjar den övriga gruppens engagemang är svårt, men för att undvika förekomsten av detta 

kan den större gruppen använda sig av sociala ritualer; att det inom gruppen skapas 

procedurer där moraliska känslor hjälper till att stärka gruppsolidariteten och den ideologi 

gruppen har. Om solidariteten och samhörighetskänslan inom en gruppsammansättning skall 

kunna styrkas är en slogan eller en symbol ett sätt att visa upp för både deltagarna i gruppen 

samt det övriga samhället vad de har för ideologi, vad det är för intresse de arbetar för eller 

vad det är för typ av engagemang de har inom den specifika gruppen. En slogan kan även ge 

de enskilda individerna i en större grupp eller intresseorganisation en identitet och förstärka 

känslan av tillhörighet.  

 

Vidare tar Collins upp det individuella jaget, att vi alla som enskilda individerna samarbetar 

för att på så vis bygga upp våra självbilder, hur vi vill bli uppfattade av andra och även 

uppfattar oss själva. Detta samarbete sker även inom intressegrupper som olika individer är 

delaktiga i och gruppens självbild gentemot det övriga samhället fastställs (Collins 2008:66). 
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5.4 Teoriapplicering av idealtyperna 

Om vi sätter Webers fyra olika idealtyper för handlande i relation till Baumans 

identitetsskapande teori, framgår det tydligt att de beslut som individen tar i jakt på 

självförverkligande är baserade på ett mål eller en förväntad reaktion som konsekvens på en 

handling, vilket går att härleda till mål- eller värderationellt handlande. I och med att den 

enskilde personen enligt Bauman hela tiden befinner sig i en pågående process med att bygga 

upp en identitet som sedan visas upp för utomstående enskilda personer, en verksamhet eller 

samhället i sig, är Webers olika idealtyper för handlande betydande. Detta eftersom att 

individen, enligt Bauman, hela tiden måste förändra sin identitet för att inte fastna i den 

sociala hierarkin eller i processen med självförverkligande. Användandet av de olika 

idealtyperna för handlande skiftar sedan beroende på vad målet är, vart i processen med 

självförverkligande individen befinner sig. Självförverkligandet kan därmed härledas till 

traditionellt handlande för att individen känner plikt eller strävar efter religiösa övertygelser, 

eller affektuellt handlande, att individen självförverkligar sig själv som en känslomässig 

reaktion på något annat, exempelvis ”jag ska aldrig bli som mina föräldrar”. I detta fall 

självförverkligar individen sig på ett sätt olikt från sina föräldrar.  

 

Bourdieus olika kapitalformer förstärker Baumans, som tidigare nämnts, teori om 

identitetsskapande och även här är Webers fyra olika idealtyper möjliga att sätta i relation till 

Bourdieu. För att erhålla ett ekonomiskt, kulturellt eller socialt kapital måste en enskild 

individ ta beslut om hur han eller hon skall agera för att uppnå sitt mål, bli delaktig i ett fält 

där individen även erövrar den kapitalform som dominerar. Att handla målrationellt för att få 

tillgång till det ekonomiska kapitalet, i form av kontakter i bankvärlden, är därför något som 

inte alls förefaller främmande efter att ha läst om Bourdieus kapitalformer samt Webers 

handlingstyper. För att uppnå ett högre socialt kapital kan en individ både handla 

värderationellt samt målrationellt eftersom att enskilda individer ofta använder sig av 

kombinationer av handlingstyper, även om det då är vanligt att den ena handlingstypen är 

något mer styrande än den andra. 

 

För att en grupp skall fungera menar Collins att den enskilde deltagaren arbetar gemensamt 

med de övriga i gruppen för att upprätthålla den legitimitet gruppen har, stärka 

sammanhållningen och även gruppens gemensamma identitet utåt. Även här är Webers 

handlingstyper möjliga att applicera eftersom individen handlar målrationellt för att 

upprätthålla gruppens status, värderationellt då individerna har ett ideal inom gruppen som 

skall följas, traditionellt handlande för att följa ett invant mönster eller tillsist affektionellt 

handlande där en handling ofta utförs med en känsla som triggar. Som medlem i en 

idrottsförening kan en enskild individ alltså, i olika situationer, utgå från en eller flera av alla 

de fyra olika handlingstyperna beroende på vad som skall ske eller utföras från situation till 

situation. Trots allt är alla grupper i samhället olika sammansättningar av ett flertal enskilda 

individer som alla utför olika (mer eller mindre kollektiva) handlingar baserade på olika 

värderingar eller åsikter.  

  



~19~ 
 

6. Resultat och analys 

6.1 Presentation av våra respondenter 

Lena har en akademisk examen, är fast anställd och är regelbundet aktiv inom olika ideella 

verksamheter. Under intervjun lade hon dock fokus på en resa år 2005, då hon åkte ner till 

Sydafrika och arbetade ideellt som volontär på en ridskola för handikappade barn. Hon var då 

40 år och hade i något år varit arbetslös och ville göra någonting eftersom jobbsökandet inte 

genererade något. Hon sökte därför lite på internet och fann ett företag som precis startat upp 

en volontärverksamhet och kontaktade dem. Hon sålde sin lägenhet och fick ihop lite pengar, 

sedan åkte hon ner till Sydafrika som företagets första volontär.  

 

Jeanette är i 25-års åldern, och student vid ett svenskt universitet med många ideella 

engagemang knutna dit. Hon har slutfört en utbildning vid universitetet men har valt att 

studera vidare. Hon började sitt ideella engagemang inom universitetsvärlden efter att hon 

själv fått en väldigt positiv upplevelse av den nollning som ägde rum när hon började sina 

studier. Genom nollningen lärde hon känna flera personer som var aktiva inom 

kårverksamheten under universitetet, vilket lett till att hon funnit dessa verksamheter. Hon är 

ordförande i en reseförening vid universitetet som anordnar resor till andra lärosäten, hon är 

engagerad i en evenemangsgrupp för en arbetsmarknadsmässa och sitter även med som 

ledamot i studentkårens fullmäktige.  

 

Sofia är även hon engagerad inom studentvärlden. Hon är i 20-års åldern och sitter med som 

representant i en utgrening av kårverksamheten vid det universitet hon studerar. När hon 

började studera hade hon erfarenhet av elevrådet i gymnasiet och kände därför att det för 

henne var ett naturligt steg att uppsöka en liknande verksamhet när hon påbörjade högre 

studier.  

 

Patrik är i 50-års åldern, han har ingen akademisk examen men har under åren avancerat till 

en hög position inom företaget han är anställd på. Han är lagledare för ett fotbollslag 

bestående av pojkar födda år 1997. Laget finns under en lokal bollsportsklubb i den kommun 

han bor. Han kom i kontakt med verksamheten när hans son blev intresserad av fotboll, det 

var då flera föräldrar, inklusive Patrik, som var aktiva och närvarade vid träningar som blev 

tillfrågade om att vara lagledare. Patrik accepterade erbjudandet och har sedan dess haft ett 

aktivt engagemang i laget. 

 

6.2 Varför engagerar de sig? 

I våra intervjuer med Lena, Sofia, Jeanette och Patrik har vi försökt kartlägga vad som är 

motivet till deras ideella engagemang, för att få en förståelse om vad som driver och 

motiverar den enskilde aktören till att lägga ner den tid som de gör på det ideella arbetet trots 

andra åtaganden som arbete, familj eller andra sysslor.  

6.2.1 Intresse 

På vår fråga om intresse, är det gemensamma svaret att de alla har ett uttalat intresse för den 

eller de aktiviteter de engagerar sig i. Patrik förklarar att gemenskapen, allt vad det innebär 

med nya kontakter och att få vara en del om framgången självklart stimulerar honom och 

bygger på intresset: 

 

Det betyder ganska mycket, man får ju följa fotbollen på ett nära sätt, följa upp – inte bara på 

plan – utan man får vara med om väldigt mycket runtomkring fotbollen. Man får träffa många 

ledare och föräldrar från andra lag och så vidare, så att det betyder jättemycket. (Patrik) 
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Vi vill inte säga att Patrik handlar affektuellt i den bemärkelsen att hans engagemang och 

insatser helt vilar på hans känslor, men uppenbart är att det ligger en hel del känslor bakom 

engagemanget utifrån citatet. Att vara med laget, åka på cuper och träffa andra människor är 

en del i skapandet av hans identitet. I och med engagemanget i laget har hans valmöjligheter 

ökats och detta innebär att han i och med den individuella friheten själv kan välja vad han vill 

göra, vilket i sin tur styrker hans identitet. Med detta menar vi exempelvis att om han inte 

varit engagerad i laget, så hade möjligheten att åka med på cuper och träffa andra lag inte 

funnits. Men i och med hans engagemang så ges han den möjligheten. Att han sedan tar vara 

på den innebär att han träffar dessa människor vilket bl.a. kan verka stärkande för 

upprätthållandet/skapandet av hans sociala identitet, något som inte varit möjligt i samma 

utsträckning om han inte varit engagerad.  

 

Jeanette engagerade sig i olika föreningar när hon började studera och beskriver sin start inom 

det ideella arbetet på det här viset: 

 

Så började nollningen och efter det har jag alltid haft minst 2 saker hela tiden som jag 

engagerat mig i och någonstans tror jag att jag inte skulle kunna inte ha någonting nu, även om 
jag nu när jag studerar på avancerad nivå har hur mycket som helst att plugga. Jag klarar ju 

mina studier ändå, det gör jag ju. Men någonstans känner jag ändå att jag inte vill att någonting 

ska tas ifrån mig heller för då skulle jag nog bara sitta och rulla tummarna och få panik över att 

jag inte har något att göra. (Jeanette) 

Vi har upptäckt att målrationellt och värderationellt handlande går lite hand i hand, något som 

Jeanettes citat tydligt visar. Hon lägger stor vikt vid själva handlingen, engagemanget, utan att 

riktigt ha något mål för den. Handlingen är ett sätt för henne att leva, och i enighet med ett 

värderationellt handlande så läggs ingen hänsyn till eventuella konsekvenser, detta är dock det 

enda som inte stämmer in i ett värderationellt handlande i Jeanettes situation då hon faktiskt är 

medveten om eventuella konsekvenser med avseende på bl.a. studieresultat. Vidare kan 

hennes engagemang ses förknippat med ett emotionellt handlande när hon berättar hur hon 

tror att hon bara skulle sitta och rulla tummarna om hon inte hade något att göra, 

engagemanget är ett sätt för henne att få utlopp för den energi och de känslor av rastlöshet 

som finns inom henne, oavsett vad det må röra sig om. En stark motivation och indikation på 

hennes drivkraft och intresse för hennes insatser inom de olika verksamheterna kan utläsas i 

detta citat: 

 

Jag gör det för andra och inte bara för mig själv, det är mycket som driver – att andra ska ha 

roligt och att andra ska tycka att det man gör är bra. (Jeanette) 

Enligt Collins arbetar den enskilde individen för att hela gruppen skall känna samhörighet, 

och Jeanettes strävan efter att alla skall ha roligt tyder på att hennes arbete inom verksamheten 

stärker detta. I och med detta trivs alla de övriga individerna i samma verksamhet och 

tillsammans har gruppen en front utåt, där gruppens självbild stärker legitimiteten i kontakten 

med andra verksamheter på andra lärosäten. Självbilden stärks även på individnivå vad gäller 

Jeanettes engagemang där hon beskriver att hon vill att andra skall tycka att hon gör en bra 

insats. Precis som Bauman beskriver så är spontanitet, vilja och ansträngning 

”huvudingredienserna” i en individs självförverkligande. Det kan då tänkas att Jeanettes 

identitets stärks genom att få spontan bekräftelse till följd av det hon gör, med andra ord; 

handlingar som kommer ifrån hennes vilja att andra skall har roligt och ansträngningen som 

ligger bakom ett lyckat genomförande av detta. 
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Vår respondent Sofia beskriver sitt intresse för ideellt arbete på följande vis: 

 

Jag hade en egen häst när jag var yngre och engagerade mig i ridklubben. Under gymnasiet satt 

jag med i elevrådet och engagerade mig där. Sedan har jag jobbat i två år och då var jag 

väldigt fackligt engagerad, de ville att jag skulle bli fackrepresentant för arbetsgruppen. Och nu 

är jag studentrepresentant på universitetet. (Sofia) 

I och med Sofias tidigare engagemang kan tänkas att det för henne var naturligt att fortsätta 

engagera sig även på universitetet, eftersom att engagemang på något vis verkar ha varit en 

naturlig del i att vara en del av en större organisation. Hon lägger ingen direkt värdering i 

engagemanget, utan för henne verkar det snarare vara en naturlig del av tillvaron, att bidra lite 

extra. Samtidigt ser Sofia det ideella engagemanget som något värdefullt, en möjlighet att 

kunna påverka samhället eller den arena hon befinner sig i, trots det kan hon ändå känna en 

frustration över hur andra människors engagemang i samma verksamhet kan påverka det egna 

arbetet eller det resultat det ger. 

Jag har mandat i våra möten, lika stort mandat som alla andra, som rektorn. Så vi har ju 

verkligen röster som vi kan utnyttja men det görs inte. Jag har varit väldigt engagerad för att 

jag har sett att jag kan vara med och påverka så att vi studenter sedan inte sitter där med en 

dålig föreläsare. [---] men de som väl söker sig hit och är här jobbar inte för det[---] Det tar 

emot, jag känner att jag inte längre vill vara en del av verksamheten på det sättet.(Sofia)  

Att med olika medel arbeta för att hålla samman gruppen, ge den en legitimitet, är enligt 

Collins viktigt och Sofia visar i det här citatet att hon upplever en frustration över att de inom 

intressegruppen inte alltid arbetar mot samma mål. Om gruppens legitimitet att påverka en 

större process inte utnyttjas blir följden av detta att också gruppens självbild försvagas, i det 

här fallet finns en möjlighet att påverka vilken föreläsare som skall anställas men av olika 

anledningar sker inte detta. Följden kan alltså bli att det i slutänden anställs en dålig förläsare 

på grund av att rättigheten att påverka inte utnyttjas, och att nästa föreläsare som anställs kan 

vara ännu sämre.  

6.2.2 Tradition 

När vi frågade våra respondenter huruvida det funnits någon tradition bland familj, släkt eller 

vänner att engagera sig ideellt så fann vi att enbart två av våra respondenter har haft någon typ 

traditionell anknytning till det ideella arbetet  

 

Sofia har, som tidigare nämnts, varit engagerad i olika verksamheter sedan hon var barn, och 

hennes pappa är engagerad i en studiekommitté för ett större regionalt område samt ansvarig 

för de fackliga utbildningar inom det fackförbund som studiekommittén är knuten till. Detta 

kan tänkas peka på att det finns en tradition till någon typ av ideellt arbete där Sofia fått 

stöttning, kanske främst av sin pappa som hon även beskriver som en stark motivatör, ideellt 

engagemang har alltid varit en naturlig del i vardagssamtalet: 

 

Pappa tycker att det är jättekul att jag engagerar mig. Han säger inte ”åh vad kul, du är så 

duktig”, men han har ett diskret intresse där han ställer frågor som visar att han tycker det är 

kul, det är nog något som bara en dotter kan läsa. (Sofia)  

Att se Sofias engagemang som delvis traditionellt handlande är något som styrks ytterligare 

av att hon upplever att det ideella arbetet alltid funnits med naturligt, inte bara inom de 

organisationer hon befunnit sig, utan även inom det egna hemmet. Att ideellt arbete varit ett 

vanligt samtalsämne och en tradition i familjen visar att detta till viss del kan ligga t ill grund 

för hennes engagemang. 
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I och med att hon har varit ideellt engagerad i en större del av sitt liv, har hon lyckats bygga 

upp både ett socialt men även ett kulturellt kapital via alla de föreningar, verksamheter eller 

organisationer hon varit delaktig i. Det kulturella kapitalet har växt tack vare de kunskaper 

hon fått om föreningslivets uppbyggnad både via egna erfarenheter, engagemang, men även 

via samtal med sin pappa. Det sociala kapitalet har hon utvecklat tack vare de kontakter hon 

fått inom olika verksamheter och kunnat bygga vidare på.  

 

Tillskillnad från Sofia har inte Lena haft några föräldrar som bidragit till hennes ideella 

engagemang, utan hon har istället haft en annan typ av anknytning till personer som engagerat 

sig och påverkat hennes situation: 

 

Jag har vid några tillfällen faktiskt träffat på några få människor som har gjort en väldigt stor 

skillnad i mitt liv, kanske inte just inom en ideell verksamhet, men ändå någon som engagerar 
sig och bryr sig och stöttar mig. Och det har ju fått mig att förstå att även en liten sak som man 

gör för andra kan betyda oerhört mycket. (Lena) 

Att dessa personer har påverkat henne så starkt kan enligt Lena nog bero på att hon som barn 

inte hade varken föräldrar eller andra vuxna omkring sig som engagerade sig. Det kan tänkas 

att dessa människors inverkan på hennes liv har varit så pass stor att det fått henne till att själv 

engagera sig ideellt utifrån en typ av tradition, eller att det har blivit en sorts ideal eller värde 

utifrån vilket hon fattar beslut och agerar i enighet med Baumans identitetsskapande. Främst 

kan detta ses när hon beskriver att de andra människorna fått henne att förstå betydelsen av 

hur mycket en liten handlig egentligen kan betyda för andra.   

 

Bourdieus teori om socialt kapital och kulturellt kapital grundar sig inte bara på att individen 

erhåller detta via andra deltagare i en specifik verksamhet eller organisation, utan kan få 

tillgång till det via familjära band eller som i Lenas fall – via en annan typ av bekantskap. 

Citatet ovan visar på att hon värdesätter detta. Hon sedan har sedan vidareutvecklat sitt sociala 

kapital samt kulturella kapital i och med att hon själv har engagerat sig i olika verksamheter, 

och på så vis både förvaltat de kapital hon redan har och även byggt vidare på dessa 

kapitalformer.  

6.2.3 Belöning 

Våra fyra respondenter har alla upplevt att de på ett eller annat sätt fått erhållit någon typ av 

belöning för den insats de lagt ner inom de olika verksamheterna de valt att engagera sig, 

exempelvis via verbal respons: 

 

Det sociala främst, både i den bemärkelsen att man får lära känna nya människor men också att 
man får göra något för andra. [---] Cred både för den man är som person, för det man 

åstadkommit när det kommer till aktiviteter och sammanhållning i gruppen mellan alla faddrar 

som i sin tur ska skapa sammanhållning för alla nollor som kommer. [---]Att vi börjar på noll 

och skapar någonting och får feedback. (Jeanette) 

Identitetsskapande är en central del av det Jeanette berättar för oss just i denna del av 

intervjun. Den uppmuntran hon fått av andra inom gruppen har fått henne att fortsätta 

anstränga sig och verka för gruppen i helhet och sig själv. Genom att hon blivit motiverats att 

fortsätta arbeta ideellt har hon hela tiden satt upp nya mål för sig själv vilka hon arbetat emot, 

dvs. hon utvecklar hela tiden sin identitet och fastnar inte i en bestående sådan.  

 

Collins tanke om gruppens interna process (att ge de enskilda individerna inom gruppen en 

styrka, att de stöttar varandra och därmed hela gruppen) syns tydligt i citatet när Jeanette 

nämner att hon får vad hon kallar för cred – positiv feedback – för de aktiviteter som gruppen 
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genomfört. De har alltså både som enskilda individer och som del i verksamheten fått 

bekräftat att det arbete och den tid de lagt ner genererat i något bra. Hon säger själv att det är 

en tight grupp som arbetar tillsammans, och varje gång de fått ett uppdrag bedömt av 

utomstående på detta vis stärker det åter igen gruppen. Sätts detta i relation till Bourdieu har 

även både det individuella och hela gruppens sociala kapital stärkts. Hennes position inom 

gruppens interna hierarki har både behållits och stärkts, samtidigt som de övriga i gruppen kan 

ta del av hennes sociala kapital när nästa uppdrag skall utföras.  

 

Utifrån Jeanette kan vi se koppling mellan utfört arbete och belöning som kan yttra sig som en 

positiv upplevelse eller känsla, vilket sedan motiverar den engagerade personen att fortsätta 

arbete inom verksamheten, något som även är bekant för Patrik: 

 

Det finns ju vissa föräldrar som bara kräver och kräver och kräver och inte gör någonting 

själva, men belöningen är när man får vara nära laget och se framgångarna.[---] Det kan skapa 

mycket bra relationer och man får vara med om upplevelser som man aldrig annars skulle fått 

vara med om. Det är mycket, mycket mer att stå på Råsunda och titta på en fotbollsmatch med 

sina vänner än att sitta ensam framför en TV och se på en fotbollsmatch. Det är mycket, mycket 

mer att stå på sidan av och följa matchen, så det är en erfarenhet som man är väldigt tacksam 

över att fått ha varit med om tycker jag. (Patrik) 

Vi har tidigare berättat om hur Patriks engagemang i klubben gett honom möjligheter att stifta 

nya bekantskaper och därmed verka identitetsskapande/bevarande för hans sociala identitet, 

detta kan knytas till Bourdieus sociala kapital men även till det kulturella kapitalet. Han 

värderar att kunna närvara vid en fotbollsmatch ”där och då”, tillsammans med sina vänner, 

snarare än att sitta ensam i soffan och se en match på tv. För honom är det en upplevelse att 

tillsammans med andra som är på plats, få en möjlighet att där och då kunna ta del av lagets 

glädje när de når framgångar
2
. För honom är detta en belöning han värderar högt. I Patriks fall 

kommer belöningen kommer i form av glädje, medan i Lenas fall består belöningen av en 

blandning av glädje och känslomässig tillfredsställelse: 

 

Jag känner ju en enorm glädje för andra människor och för att jag får finnas till, i mitt ideella 

engagemang, men även i mina yrken, jobb, så har jag ju jobbat väldigt mycket med människor 

där jag försökt göra skillnad. [---] Så det är väl någon sorts win-win situation, jag får en massa 

erfarenheter som gör mig till en rikare människa och jag bidrar med någonting som kan göra 

gott för andra.(Lena) 

Utifrån Lenas beskrivning kan vi inte finna att belöningen kan relateras till att hennes identitet 

eller sociala position stärks, något som vi ändå till viss del kunnat finna hos våra andra 

respondenter. I Lenas fall handlar det snarare om att hon utför sina handlingar, erhåller den 

belöning hon beskriver i form av glädje och tillfredsställelse och glädje från barnen, vilket i 

sin tur reproduceras som en affektuell handlingstyp, dvs. att hennes handling styrs med 

känslor som grund. Denna anser vi sedan kombineras med en variant av en värderationell 

handlingstyp; hon vet att handlingarna är betydelsefulla, hon vet vilket resultat de får för både 

henne och barnen, men ändå handlar hon inte för att nå ett specifikt mål, hon handlar för att 

hon själv och barnen mår bra av det och känner glädje i det hon gör för sig själv och dem, som 

Lena själv säger; en win-win situation.  

 

                                                        
2
 Paralleller kan dras till Roberts Putnams teori om socialt kapital. För vidare läsning; Putnam, Robert: 

Democracies in Flux – the Evolution of Social Capital in Contemporary Society. 
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En annan typ av belöning för en insats i ideell verksamhet är att kunna få skörda det som 

tidigare såtts – det vill säga att efter ha lagt ner förberedande arbete och tid till ett event sedan 

få se att allt arbete ger ett förväntat resultat, med inslag av möjligheter inför framtiden: 

 

Jag har nog känt att det funnit förväntningar på mig i allting, och kanske framför allt gällande 

arbetsmarknadsmässan […]här är det ju ett företag som frågar om jag vill arbeta ideellt åt dem 

för att göra en jättebra mässa. Hela mässan handlar ju om ett nätverkande mellan studenter och 

företag, och någonstans där på kvällen ska jag stå på scen och kunna stå för den här banketten 

som jag har gjort, och kunna känna att jag och alla andra i min grupp har gjort en riktigt bra 

mässa, och allt detta inför företag som är mina potentiella arbetsgivare.(Jeanette) 

I och med att Jeanette själv kände att hon hade förväntningar på sig vid uppdragets början kan 

det tänkas att hon i processen handlat väldigt målrationellt, speciellt med tanke på att det inte 

är vilket uppdrag som helst, utan att hon faktiskt senare i livet kanske möter dessa 

företagsrepresentanter igen. För henne har målet och konsekvenserna varit fokus, hon har 

handlat på det sätt som bäst passar för att uppnå målet och kunna möta företagens 

förväntningar, detta för att vid eventuellt möte faktiskt kunna påvisa ett väl utfört uppdrag 

inom vilket hon varit en central person och att uppdraget blivit väl mottaget av såväl studenter 

som universitetet och företagen. Jeanette har på ett målrationellt vis byggt upp både sitt 

sociala och kulturella kapital eftersom hon via sitt engagemang kunnat knyta nya kontakter 

och bygga ut sitt nätverk inför framtiden, detta för att eventuellt kunna bli anställd hos en 

arbetsgivare. När hon utfört detta uppdrag har hon även fått nya kunskaper som hon kan 

använda sig av i en annan situation där liknande uppgifter skall utföras. Hon kan också 

framhäva de kunskaperna för att bli mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.  

6.2.4  Socialt umgänge 

Ytterligare ett uttalat motiv till att engagera sig i ideellt arbete är den sociala delen, att få vara 

del i en grupp där alla arbetar för att ett gemensamt intresse eller mål skall bli uppfyllt eller 

vidareutvecklat, men även möjligheten att utvidga det sociala kontaktnätet, men även den 

omedelbara kontakt och sammanhållning individen får med de andra som finns i 

verksamheten. Jeanette är en person som ser detta som något positivt och som motiverar 

henne ytterligare att engagera sig i arbetet: 

 

Det sociala främst, både i den bemärkelsen att man får lära känna nya människor men också att 

man får göra något för andra. [---]Och sedan också, den sociala biten betyder nog allra, allra 

mest. Nu är man i några grupper, men varje gång man är i en ny grupp och engagerar sig på ett 

nytt håll så lär man känna nya människor, och det tycker jag är det allra roligaste. (Jeanette) 

Jeanette blir stimulerad av att etablera nya kontakter, samtidigt som hon valt att 

vidareutveckla arbetet i just de verksamheter hon är involverad i. Hon fortsätter med att 

berätta att då hon redan vet vilka hon jobbar med, att hon trivs med den gruppdynamiken och 

att hon vet att den gruppdynamiken inte kommer att gå förlorad eftersom de alla arbetar emot 

samma mål, det skapas en typ av sammanhållning som även påverkar dem till att umgås 

privat. 

 
Vi arbetar mot samma mål och då blir det ju automatiskt någon form av sammanhållning som 

för oss framåt och det gör ju också att många av oss umgås privat också. (Jeanette) 

Gruppdynamiken som Jeanette upplever finns styrks alltså av det privata umgänget, 

solidariteten och samhörighetskänslan får ytterligare kraft genom detta och den gemensamma 

identiteten utåt är något som inte bara hon som individ kan dra nytta av, utan hela den 

verksamhet som hon är delaktig i. Collins nämner sociala ritualer, en viss procedur av 
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moraliska känslor som gruppen utvecklar och sedan följer för att ideologin skall bevaras. 

Samtidigt växer både den enskilda individens sociala kapital och gruppens gemensamma 

sociala kapital. Men om en deltagare i en grupp inte befinner sig i den innersta kretsen kan 

detta upplevas som negativt: 

 

Det har varit väldigt dålig gemenskap måste jag säga, för att det har varit mycket konflikter 

internt inom verksamheten, vilket har gjort att det har varit många personer som jobbat mycket 

för sig själva och tagit russin ur kakan och sedan inte jobbat för att ”sätta tillbaka några 
russin”. [---] Och det är på grund av att personerna i fråga, tror jag, inte har rätt kunskap för 

att syssla med det de gör eller att de är där för egen vinnings skull, eller att de inte har ett 

kollektivt tänk.(Sofia) 

Det här uttalandet påvisar att det faktiskt är inom den specifika gruppen som det interna 

sociala kapitalet värderas, att gruppens solidaritet och gemensamhetskänsla inte delas av alla 

utan endast av dem som befinner sig i den innersta kretsen. Två personer kan alltså vara 

engagerade i samma typ av verksamhet men ha helt olika uppfattningar eller åsikter om 

samarbetet eller den sociala strukturen inom verksamheten.  

6.2.5 Merit 

Att det ideella arbetet inom en verksamhet är en merit är något som flera av våra respondenter 

ser som självklart, något som dessa kan använda sig av när de söker sig vidare till andra 

positioner i samhället, inte bara när det gäller andra ideella verksamheter utan även som en 

tillgång när de söker arbete: 

 

Vissa åtaganden som jag tagit har jag tagit ganska mycket för att det är en merit, att jag får ett 

intyg på det och att jag kan skriva det i mitt CV. [---] Hur jag framställde mig själv kommer 

utifrån vad jag lärt mig om mig själv. Mitt ideella engagemang har format mig, jag hade inte 

varit den jag är idag om jag inte hade träffat alla de här människorna och suttit med i de här 

föreningarna. [---] Så självklart framhäver jag mitt engagemang på en arbetsintervju. (Jeanette) 

Självklart har jag ju sett det som en chans att utvidga mitt CV och bygga upp en 

konkurrenskraftighet till jag kommer ut efter examen och peka på att jag har gjort något utöver 

andra åtaganden. (Sofia) 

Trots att det framkommit flera positiva effekter som det ideella engagemanget gett våra 

respondenter, så verkar det inte råda någon tvekan om att dessa går att utnyttja för egen 

vinning med avseende på karriär och framtid. Många av våra respondenter har i sina 

berättelser till stor del handlat på intresse för den stora gruppen, men det ena behöver inte 

utesluta det andra, vilket citaten ovan påvisar. Jeanettes engagemang (vilket dessutom är 

förankrat i flera verksamheter) ser hon som en klar fördel inför en framtida anställning. För 

henne har hennes erfarenheter verkligen bidragit till skapandet av hennes identitet, hon har 

hela tiden engagerat sig i nya uppdrag, aldrig stått still – utan istället strävat mot nya mål för 

den stora gruppen vilket stärkt hennes identitet som exempelvis ordförande. Med engagemang 

inom flera verksamheter har hon haft stora valmöjligheter och därmed haft ett stort utrymme 

att handla utefter de värderingar som råder. Hennes uttalande påvisar också att hennes 

identitet inte är given, något som även Bauman står för, utan att hon hela tiden ansvarar för att 

själv skapa sin identitet, vilket hon berättar att hon gjort i dessa uppdrag och i mötet med nya 

människor. Engagemanget i olika verksamheter har vidare byggt upp hennes sociala samt 

kulturella kapital, och när hon i en framtida situation söker anställning hos en arbetsgivare är 

detta något som hon inte tvekar att framhäva. Hon är medveten om att det sociala kapital hon 

fått via sina nuvarande engagemang i olika verksamheter kan utnyttjas i framtiden, då det inte 

alls är omöjligt att ett flertal av de personer hon har kontakt med nu kan användas som 

referenser vid en intervjusituation i ansökan av arbete . Hennes kunskaper har även styrkt 
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hennes kulturella kapital, och detta är någon som hon säger har format henne och fått henne 

att utvecklas som individ. Sammantaget kan hennes sociala och kulturella kapital främja 

hennes karriär och på så vis kan hon fortsätta att bygga på sina kapitalresurser för att fortsätta 

uppåt och framåt. 

 

Även Sofia ser att engagemangen har genererat erfarenheter som kan vara konkurrenskraftiga 

på arbetsmarknaden som nyutexaminerad, något som utöver identitetsskapande även talar för 

att hennes engagemang är målrationellt. För Jeanette har erfarenheterna och egenskaperna 

mer verkat ”komma med på köpet” i och med att hon engagerat sig, medan Sofia direkt såg ett 

engagemang som ett sätt att utvidga sitt CV. Hon förklarar vidare att hon idag mest bara sitter 

med på mötena för att kunna skriva det på CV, detta sedan hon helt tappat tro på 

verksamheten och inte anser att kompetensen finns där. Även om hon kanske inte gått in i 

verksamheten med en målrationell inställning så har den bristande tilltron gjort att hennes 

deltagande utvecklats till en sådan – men att inte använda sig av det sociala eller det kulturella 

kapital hon ändå fått ser hon inte som ett alternativ utan tvärtom, att det skall utnyttjas. 

 

Vid vår fråga om våra respondenter någon gång framhäver meriter inom ideellt arbete 

medvetet, varför de gjort det och om det i så fall har renderat till någon typ av reaktion fick vi 

följande svar från en av dem: 

 

Det blir ju ett sätt att påvisa att man också är en engagerad människa, en människa med ett stort 

engagemang, och har man ett stort engagemang på sin fritid så har man det förmodligen också i 

arbete . (Lena) 

Även Lena ser sitt engagemang i olika ideella verksamheter som något hon kan använda sig 

av när hon redovisar sina erfarenheter för en potentiell arbetsgivare, även om hennes sociala 

och kulturella kapital kanske inte direkt går att applicera på just den typ av tjänst hon söker, så 

påvisar det ändå att viljan, intresset och energin till att utveckla ett socialt eller kulturellt 

kapital hos just den arbetsgivaren finns. Hennes individuella engagemang för just den 

intressegruppen kan därmed påvisas och vid en anställning, enligt henne, bli en oerhörd 

resurs. Utifrån Baumans identitetsskapande kan det ideella engagemanget bidra till att 

utveckla och styrka hennes professionella roll.  

 

Den fjärde respondenten upplevde även han att hans meriter från ideell verksamhet gett 

positiv respons då han vid en anställningsintervju blev tillfrågad om sitt engagemang, och då 

det visade sig att den andre personen också var engagerad i en liknande verksamhet utbytte de 

erfarenheter med varandra om detta. Men han har en reflektion att ta i beaktande: 

 

Man kanske ska vara lite försiktig och inte bre på med alldeles för många timmar. Då kanske 

arbetsgivaren drar sig undan lite och undrar ’hur ska han hinna med sitt arbete om han är så 

engagerad i sådana aktiviteter?’(Patrik)  

Detta uttalande sticker ut från mängden från de svar vi fått av våra respondenter. Alla våra 

respondenter utom Patrik berättade att ett engagemang visade på att individen är motiverad, 

att det är bra att ha med på CV eftersom att det visat att personen i fråga ”gör det där lilla 

extra”. Patrik berättade visserligen att han fått positiv respons av sitt engagemang, men var 

den enda av våra respondenter som var kritisk till att framhäva engagemanget. Det är 

intressant att se hur Patrik formulerar vikten av att ändå vara försiktig vid påvisandet av sitt 

engagemang, att det sociala kapitalet kan vara till en nackdel om det får ta överhanden vid en 

situation där individen blir intervjuad för en tjänst eller skickar in en ansökan till en 
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arbetsgivare. Ett högt socialt kapital kan värderas olika beroende på hur det framhävs och 

individen bör ha en viss självdistans om detta tas upp i en diskussion eller som samtalsämne.  

 

I Collins teori fokuseras det på betydelsen om hur deltagarna i gruppen stärker varandra, då är 

ett starkt engagemang i en annan verksamhet känslig, det kan ses som en konkurrens till den 

arbetsplats individen sökt sig till och en fråga om hur engagerad denne egentligen är kan 

komma upp. Den enskilde individen kanske sätter gruppen legitimitet utåt på spel och därmed 

blir hela gruppen lidande på grund av en enskild individs engagemang i en aktivitet eller 

verksamhet som bedrivs på fritiden. Utifrån Baumans perspektiv kan det tänkas att Patrik 

menar att även om engagemanget bidrar till skapandet och utvecklandet av en individs 

identitet så är viktigt att engagemanget inte får bli en för stor del av den egna personen. 

 

6.3 Ideellt engagemang i annat sammanhang?  

Under våra intervjuer har vi inte bara funnit motiv till det ideella engagemanget, utan våra 

respondenter har även berättat om hur det ideella engagemanget berikat dem. Detta var inget 

som de reflekterat över när de började, men i efterhand känner att de haft stor nytta av: 

 

Jag tar åt mig av det jag får lära mig i olika situationer av olika människor och försöker utnyttja 

det i hur jag själv utvecklas som människa. [---] Bredden i vilka människor jag mött i olika 

sammanhang gör det lättare för mig att jobba yrkesmässigt med att möta människor. Ju bredare 

register, desto större förståelse kan jag känna på en empatisk nivå, och i och med att det hela 

tiden utvecklas så är det ju lättare att möta vilken människa som helst. (Lena) 

Hon fortsätter med att påpeka att hon har fått se världen ur nya perspektiv, hur hon tagit till 

sig av det hon lärt sig i olika situationer av olika människor som lever i andra länder för att 

kunna utnyttja detta i hur hon själv utvecklas som människa. För Lena har hennes tid i 

Sydafrika verkligen bidragit till hennes identitet, och i enighet med Bauman så berättar hon 

om att hon hela tiden strävar efter att utvecklas som människa. Vi kan även tänka oss att de 

personer som gjorde en skillnad i hennes liv som ung är det som gör att hon vill fortsätta 

utvecklas och hela tiden förverkliga sig själv i att möta andra människor, just för att hon vet 

vilken oerhörd sak det är att bli sedd av en annan människa.  

 

Vidare kan vi utläsa att Lenas kulturella kapital har ökat tack vare att hon mött och än idag 

möter människor i olika situationer, där hon måste använda hela sitt förvärvade kapital för att 

kunna bemöta dem. Hon försöker sedan använda sig av de kunskaper hon fått tidigare för att 

bygga vidare på detta kapital, samtidigt ger det henne möjligheten att utöka det sociala 

kapitalet. Hon utökar alltså medvetet sitt kulturella kapital och olika sociala nätverk, och det 

samlade social kapital hon redan har förstärker hennes möjlighet till detta, något som även 

Patrik till viss del gör: 

 

Jag tror att jag har lärt mig en hel del pedagogik som jag inte alls hållit på med förut. Man 

tvingas, eller tvingas och tvingas, man faller in i en speciell sorts roll som jag inte haft tidigare i 

mitt ”arbetsliv” och den är ju absolut bra att ha med sig. (Patrik) 

Vidare berättar Patrik att erfarenheter inom det ideella engagemanget kan verka som en 

avslappnande faktor. Detta har han främst märkt av i mötet med andra människor i arbetslivet:  

 

Man märker ibland, när man är ute på olika arbetsplatser och träffar nya människor, att det 

faktiskt finns en hel del som håller på med liknande sysslor som en själv. Det är bra då man får 

något annat att prata om, och inte bara jobbet.. att man kan byta erfarenheter, det blir ännu en 

gemensam beröringspunkt och det är jättebra, helt klart. (Patrik) 
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För Patrik innebär det här att han fått erfarenheter om helt nya områden, hans kulturella 

kapital har växt ju mer han engagerat sig i verksamheten och detta har i sin tur lett till att han 

även har kunna utöka det sociala kapitalet inom just den gruppen. Samtidigt har han fått en 

gemensam beröringspunkt med människor som inte ingår i den ideella verksamhet han arbetar 

inom, att han när han har mött människor i helt andra situationer har kunnat använda sig av 

detta när han etablerat en kontakt och sedan kunnat styrka sin relation med de personerna för 

att kunna arbeta vidare med dem i en helt annan situation.  

 

Just kontakter i arbetslivet är något som våra respondenter, främst studenterna, kände var 

oerhört värdefullt, både här och nu men även till stor del inför framtiden:  

 

Det är det som är så kul med att jag är engagerad på flera håll, på något sätt blir man ju inte 

”ingen”, utan alla känner igen en i olika kontexter. Så länge man gör ett bra jobb så blir man 
positivt igenkänd och på så sätt skapar man ju jättemycket kontakter som man kan nyttja i 

framtiden. [---]Med avseende på kontakter har jag fått ett jättebrett kontaktnät. Nu har jag ett 

kontaktnät som består av några av ”mina egna”, men även arbetsterapeuter, jurister, 

sjuksköterskor, ingenjörer, socionomer och ja, i princip hela utbildningsspectrat. (Jeanette) 

Av de kapitalformer som Bourdieu har utformat, är i det här citatet av Jeanette det sociala 

kapitalet dominerade. Hennes kontaktnät hon har idag är grundat på hennes engagemang inom 

de olika verksamheterna och detta är något som hon vet att hon kan utnyttja både 

yrkesmässigt och privat i framtiden. Hon har som tidigare nämnts sagt att hon ser det som en 

klar fördel att nämna sitt ideella engagemang under studenttiden i olika sammanhang där hon 

skall framhäva sina meriter, och att det starka sociala kapital hon byggt upp är gediget.  

 

Ett påpekande är att Jeanette kanske inte ens varit engagerad i de verksamheterna om det inte 

hade varit för hennes kontaktnät, eftersom det är genom det som hon kommit i kontakt med 

verksamheten och personerna i den. Dessutom visar hon vilken resurs kontaktnätet kan vara 

efter att hon tagit sin examen, något som skulle kunna ses som målrationellt handlande (i alla 

fall tendens till ett sådant) med tanke på att hon faktiskt reflekterat över hur det kontaktnät 

hon skaffat sig kan gynna henne i framtiden. Även Sofia har sett att hennes kontaktnät skulle 

kunna vara en bra resurs i framtiden: 

 

Jag har fått chansen att se personer arbeta inom den här verksamheten, jag vet vad de kan. […] 

Vissa personer jag stött på kan jag värdera i mitt framtida arbetsliv för att jag har sett vilken 

arbetsmoral de har, jag skulle absolut kunna tipsa om dem senare. [---] Men bara att andra ser 

att man har ett brett kontaktnät kan ju skapa fördomar som är gynnsamma, man sår ett frö nu 

och sedan får man se om det växer. (Sofia) 

Hela Sofias uttalande är väldigt talande för ett strategiskt tänk vad gäller hur hon valt att 

utveckla sitt kontaktnät och vilka framtidsförhoppningar hon har med det, och något som 

verkligen kan visa på ett målrationellt handlande är hur hon beskriver att hon ”sår ett frö och 

ser om det växer”. Vi vet visserligen att hon idag enbart är engagerad för att kunna använda 

sig av engagemanget på sitt CV, men från början gick hon enligt henne själv in med 

inställningen att kunna göra en skillnad åt exempelvis orättvisor. Att hon sedan gör detta 

uttalande får oss att fundera över huruvida hon enbart gick in med ett affektuellt handlande, 

dvs. att hennes handlande berott på känslorna inför det ”orättvisa”, eller om hon faktiskt redan 

från början gick in med en målrationell tanke om att engagera sig för att slutligen kunna ha ett 

stort kontaktnät som hon kan nyttja i sitt framtida arbetsliv.  
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6.4 Respondenternas syn på enskilde individens val att engagera sig eller avstå 

Genom våra intervjuer frågade vi en hel del om varför våra respondenter själva engagerade 

sig ideellt, men vi tyckte att det skulle vara intressant att få svar på frågan om varför de tror 

att människor generellt väljer att engagera sig/inte engagera sig ideellt. Förvånande nog så 

svarade inte någon av våra respondenter i överrensstämmelse med hur deras egna 

engagemang kommer sig, något vi fann väldigt intressant. Lena berättade att hon tror att en 

stor del av hennes engagemang kommer ifrån att hon själv inte hade några vuxna omkring sig 

som engagerade sig ideellt under hennes uppväxt, och att det till stor del är därför hon 

engagerat sig, att en liten sak för hennes själv kan betyda oerhört mycket för någon annan.  

 

Dels tror jag själv att man mår bra av att göra gott för andra. Men jag tror också att det ser bra 

ut inför andra, att man gör någonting ideellt… Det säger någonting om att man är någon form 

av en god människa som gör en insats för andra, och jag tror att ett sådant epitet kan vara mer 

värdefullt i vissa kretsar än i andra. [---] I vissa fall så är det inte bara är av att man är så 

godhjärtad.(Lena) 

I hela uttalandet pratar Lena om en individ som handlar för självförverkligande vad gäller 

dennes engagemang. Det varierar mellan en människa som engagerar sig för att styrka sin 

identitet som god människa för sin egen skull och någon som engagerar sig för att styrka sin 

identitet inför andra. Oavsett vilken individ fokus ligger på så använder personen 

målmedvetet sina valmöjligheter för att bygga upp en identitet som kan visa upp en själv, för 

utomstående eller för verksamheten. Detta är något som även Sofia berör när vi frågar henne 

om varför hon inte tror att människan engagerar sig:  

 

De kanske mår själsligt bra och känner att de är goda människor om de ger hundra kronor till 

någon verksamhet eller sopsorterar. Då bygger de upp sin själsliga godhet på det istället. 

(Sofia) 

I både Lena och Sofias svar kan en fråga om det symboliska kapitalet speglas, har det 

engagemang de som individer lagt ner någon mening för andra människor, ett ekonomiskt, 

socialt eller kulturellt värde? Eftersom varje individ värderar ideella insatser helt olika är det 

här en fråga som är svår att besvara utifrån våra fyra respondenter, utan kan kräva ett större 

urval med respondenter. 

 

När vi senare frågar Lena varför hon tror att människor väljer att inte engagera sig ideellt 

formulerar hon sig på ett helt annat sätt än när vi frågade varför människor enligt henne 

engagerar sig:  

 

Jag tror att det ibland kan bero på hur människan uppfattar sig själv, en del människor kanske 

inte uppfattar att de har någonting att ge en annan människa, det kan bero på någon form av 

dålig självkänsla eller att man själv känner ett utanförskap kanske i samhället som kanske gör 
att man känner att man inte kan tillföra något till andra.(Lena) 

Dessa svar får oss att reagera eftersom människan som engagerar sig, enligt henne, kanske 

inte alltid gör det av sitt hjärtas godhet, affektuellt, medan människan som inte engagerar sig 

gör det för att denne personen inte känner att denne har något att tillföra. Detta senare svar 

skulle kunna utgå ifrån henne själv eftersom att hon i intervjun berättar att hon jobbat som 

volontär för att tillföra något, eller i alla fall göra någon sorts skillnad, men vi finner det 

intressant att avståndet är så stort mellan människan som engagerar sig och den som inte gör 

det. Detta får våra tankar att dras till Jeppsson Grassman som fann att högutbildade och 

högavlönade engagerade sig mest medan lågutbildade och lågavlönade engagerade sig minst. 

Är det de lågutbildade som känner att de inte kan tillföra något på grund av lägre 
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kunskapsnivå än högutbildade? Eller känner de ett utanförskap som lågavlönade vilket gör att 

de inte engagerar sig, med tanke på att det främst är högavlönade som finns där? 

 

Ett tänkbart svar kan vara Bourdieus teori om kulturellt kapital som tar upp vikten av en 

persons bildning, det vill säga kunskaper inom exempelvis språk, politik eller liknande där 

individen lättare får tillgång till en maktsfär, till skolor och utbildning, därmed finns kanske 

grunden för en större möjlighet att kunna engagera sig ideellt. Har individen ett stort kulturellt 

kapital har han eller hon lättare att utnyttja en bildning eller utbildning för att erhålla en god 

ekonomi, och är individen ekonomisk oberoende, eller har mycket pengar att röra sig med är 

möjligheten att på något vis engagera sig ideellt rimligtvis större.  

 

När vi hade vår intervju med Patrik så sa han under intervjun en oerhört intressant sak, något 

som inte ens vi författare hade reflekterat över när vi sammanställde vår intervjuguide: 

 

Jadu.. vad ska man säga? Jag tror att det alltid finns en typ av människor som är passiva, som 

hellre ser att andra gör saker åt dem helt enkelt, tyvärr. Det kommer alltid finnas sådana 

människor. Varför de är så, det vet jag inte.. (Patrik) 

Vi tänker oss att han i uttalandet menar de människor som han tidigare beskrivit under 

intervjun, de föräldrarna som bara kräver och kräver. Han säger sig inte veta varför dessa 

människor är så, men om vi ser dessa personer utifrån vår teori kan det passiva 

förhållningssättet i själva verket vara ett väldigt målrationellt sätt att handla. Genom att inte 

engagera sig kommer andra föräldrar att behöva ställa upp, vilket innebär att målet nås utan 

att de själva knappt behöver lyfta ett finger. Detta kan vi relatera till det som Collins kallar för 

fripassagerarproblemet.  Problematiken med att det kan finnas personer som är passiva inom 

en verksamhet eller organisation är svår att undvika, då alla ideella verksamheter är knutna till 

enskilda individer som tillsammans skall arbeta för verksamheten eller organisationens mål, 

Patrik är inte den enda av våra respondenter som har en åsikt om detta fripassagerarproblem: 

 

Jag tror att folk engagerar sig i vissa ideella verksamheter för att det gynnar dem själva, 

själsligt, ekonomiskt eller status. Jag tror inte att någon skulle engagera sig om det inte gynnade 

dem på något sätt. [---]Ser man sedan till en ”jättestatutsklubb” som Mensa, den vågen kan 

man ju rida hur långt som helst! Bara genom att uttrycka att man är med i Mensa eller att man 

har en kompis som är med där så får man på en gång en massa positiva fördomar omkring sig 

som man kan utnyttja och leva på. (Sofia)  

För att få bukt med fripassagerarproblemet måste hela verksamheten på ett eller annat sätt 

finna en gemensam social ritual eller liknande där gruppsolidariteten kan stärkas och 

problemet förhoppningsvis lösas. 
 

6.5 Framtida engagemang 

Som framkommit av vårt resultat har det ideella engagemanget betytt mycket för våra 

respondenter, och på frågan om huruvida de tror att de kommer fortsätta engagera sig ideellt i 

framtiden så berättar Jeanette att hon nog skulle ha svårt att lämna allt vad ideellt engagemang 

innebär, något som även Lena känner: 

 

Det är precis som att det finns en typ av pott eller liten klump som jag behöver få utlopp för på 

det ena eller andra sättet, det är svårt att förklara… (Lena) 

Lenas sätt att beskriva sig själv skulle till stor del kunna peka på att hennes engagemang till 

stor del stöds av affektuellt handlande, hon lägger ingen mening i själv handlingen, utan hon 
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behöver få ut den där energin och känslan av rastlöshet, i likhet med Jeanette (behandlat under 

”intresse”). Eftersom att hon har och tror att hon skulle fortsätta engagera sig i framtiden så 

kanske det är inom det ideella engagemanget som hon kan få utlopp för detta, inom sitt yrke 

kanske pressen är för stor för att hon skall kunna ”leva ut”.  

 

Patrik skulle kunna tänka sig ett framtida engagemang, men utifrån hans svar så verkar det 

som att omfattningen av hans engagemang till stor del beror på hur lagsituationen ser ut idag: 

 

Att jag engagerar mig som jag gör just nu tror jag har mycket att göra med sonen, hans 

kompisar, föräldrar och just de tränare som vi har för tillfället… Jag har svårt att tänka mig att 

jag skulle ha en lagledarroll i ett lag där jag inte har anknytning till spelare och föräldrar på 

samma sätt som jag har i det här läget. […] Kanske att jag skulle ha en annan roll i en förening 

då, men inte som lagledare. (Patrik) 

Att sluta engagera sig på grund av att laget förändras innebär att hans identitet som lagledare 

helt skulle fastna och stanna av, det är inget han inte längre skulle kunna utveckla. Han har 

tidigare sagt att han lärt sig en hel del pedagogik i sitt ideella engagemang, vilket han 

dessutom haft användning av i andra sammanhang. I och med ett avslutat engagemang inom 

verksamheten skulle skapandet eller utvecklandet av framtida egenskaper inte vara möjligt, 

kort sagt; med mindre valfriheter minskas hans möjlighet till självförverkligande/utvecklande 

och identitetsstyrkande. Han har haft användning av sin identitet som lagledare i andra 

sammanhang, men denna identitet kommer inte att utvecklas vilket innebär att detta kanske 

inte i framtiden skulle uppskattas av andra som idag. 

 

Sofia är den enda person som inte pratar om att hon skulle kunna tänka sig att engagera sig 

ideellt i framtiden utan lyfter upp en tidsaspekt som för oss var intressant med tanke på att hon 

är den yngsta av våra respondenter, där faktiskt bara en av dem har barn.  

 

Det ideella arbetet har betytt mycket för mig, och jag ser potentialen med ideellt engagemang, 

det är grymt värdefullt. […] och vi har ju verkligen alla möjligheter i världen att ändra på saker 

som vi inte är nöjda med. [---]Visst skulle jag vilja åka ner till Afrika i ett år och bygga brunnar, 

men ett år av mitt liv där nere innebär ett års mindre arbetslivserfarenhet gällande karriär, ett 

år mindre tid på mig att skaffa barn, ett år mindre tid att betala tillbaka mitt studielån på. 

(Sofia) 

Sofia lyfter upp en intressant aspekt som visar att hon gärna vill engagera sig i framtiden på 

annat sätt, fast att tiden inte räcker till. Detta är första gången som vi svart på vitt funnit att en 

persons val att inte engagera sig är att se som målrationellt. Flera gånger har Sofia och andra 

respondenter pratat om hur bra ett ideellt engagemang är för att på ett målrationellt sätt kunna 

visa upp meriter vid en eventuell anställning, men det här är den enda gången vi sett det 

negativa med engagemanget på ett målrationellt sätt. För henne så skulle handlingen (att åka 

ner till Afrika) betyda att det skulle ta längre tid för henne att uppfylla de mål hon har i sitt liv 

(göra karriär, skaffa barn). Om vi ser till hennes historik och den potential hon ser med ideellt 

engagemang så tror vi ändå att hon i framtiden kommer att engagera sig. Vi har funnit att 

hennes engagemang till stor del beror på den tradition hon har med sig, men att engagemanget 

även varit viktigt för att hon skall kunna utveckla och styrka sin identitet.  
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7 Slutdiskussion 
Resultatet av vår mer övergripande frågeställning (Vilka motiv ligger bakom den enskilde 

individens val att engagera sig ideellt?) har tagit sig flera uttryck. Det finns inte bara ett motiv 

som ligger till grund för valet att engagera sig, utan snarare verkar det vara en blandning av 

flera faktorer som tillsammans blir så pass starka att den enskilde individen väljer att engagera 

sig i ideellt inom en eller flera verksamheter. Under våra intervjuer undersökte vi olika typer 

av motiv som skulle kunna tänkas bidra till att våra respondenter engagerat sig. Det visade sig 

att varje respondent kunde ge i snitt tre olika motiv till sitt engagemang. Svaret på vår första 

frågeställning visar att det inte enbart ligger något motiv bakom engagemanget, utan några. 

Trots att flera motiv överensstämde respondenterna emellan, så skilde sig svaren ändå åt; 

medan den ena personen från en aspekt såg på ideellt engagemang som en chans att göra 

något för sig själv och för andra, så såg den andra personen på ideellt engagemang som ett sätt 

att få utlopp för energi och rastlöshet.  

 

Utifrån våra respondenter har vi kunnat utläsa att ett personligt intresse starkt påverkat 

individen att engagera sig. Vidare har även den sociala aspekten och olika typer av belöningar 

lyfts fram som något positivt som sporrat dem till ett fortsatt, eller till och med fördjupat, 

engagemang. Detta är även något som, utifrån deras utsagor, även skulle kunna hålla dem 

motiverade att engagera sig ideellt i framtiden, kanske inte inom samma verksamhetsområde 

som de är aktiva i idag, men fortfarande i någon typ av ideell verksamhet.  

 

Med hjälp av Webers idealtyper har vi kunnat utläsa olika mer dolda motiv än de som 

respondenterna själva uppgett. Utifrån deras svar har bl.a. ett motiv varit den sociala 

gemenskapen, vilket respondenterna sett som positivt och vidare har vi utifrån deras svar 

under intervjun även funnit att de ser engagemanget som en möjlighet att knyta kontakter 

inför framtiden. Att knyta kontakter inför framtiden kan tänkas vara ett motiv som döljs inför 

andra för att det ser bättre ut i andras ögon om personen engagerar sig av ”sitt goda hjärta” till 

förmån för andra, snarare än för sin egen skull. Vi vill påpeka att vi inte anser att det ena 

motivet utesluter det andra, självklart kan ett engagemang som får den egna personen att må 

bra även föra med sig andra positiva saker så som exempelvis vänskap.  

 

Vi har i vårt resultat funnit att svaret på vår andra frågeställning (Vilken typ av utbyte anser 

sig individen få ut personligen, i och med engagemanget?) är att de får flera saker i utbyte, 

förutom glädjen av att få göra något för andra och få positiv respons/känsla så anser alla våra 

respondenter att de mer eller mindre fått ett starkt socialt kontaktnät i utbyte. Några av dem 

uttalar konkret att det kontaktnät de har idag och inför framtiden inte hade varit möjligt om de 

inte varit aktiva inom dessa verksamheter. Även om alla av dem inte fått ett stort kontaktnät 

inom verksamheten har engagemanget för dem fungerat som en gemensam beröringspunkt i 

mötet med andra individer som också engagerar sig ideellt. Vidare har vi inte kunnat undgå 

det faktum att engagemanget gett våra respondenter värdefulla meriter inför framtida karriär.  

 

Något som även kan ses som en belöning/utbyte av engagemanget är den sociala 

gemenskapen som de framhåller som betydelsefullt och drivande i nuet. Vi finner att flera 

respondenter uttryckt att engagemanget inneburit möte med likasinnade som tycker som dem 

och kämpar för samma sak, respondenterna får ett utbyte av att befinna sig i samhörighet med 

dessa människor.  

 

Gällande individens möjlighet att nyttja utbytet de fått av sitt engagemang i andra 

sammanhang så är ett socialt kontaktnät något som de flesta respondenterna fått i utbyte av 

sitt engagemang. Detta är något som kanske främst våra studenter ser som en fördel då de 
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kommer ha ett gediget kontaktnät att utnyttja i sitt framtida yrkesliv, om inte annat för 

möjligheten att få referenser.  Dessutom är ett ideellt engagemang en bra ”icebreaker” i möten 

med andra människor (exempelvis vid anställningsintervju), det är ett bra sätt att finna 

eventuella gemensamma beröringspunkter och prata om något annat. En annan fördel som 

våra respondenter sett med sitt ideella engagemang är att de lärt sig mycket om sig själva. I 

och med det ideella engagemanget har de kunnat utveckla nya kunskaper som de kunnat 

använda sig av i olika sociala sammanhang, vilket i slutändan hjälpt dem att växa som 

individer.  

 

Även den sociala gemenskapen och möjligheten att påverka sin egen och/eller andras 

situation kan gagna invididen i andra sammanhang. Att engagera sig ger möjligheten att synas 

och bli sedd, dels av andra inom verksamheten men även inför utomstående aktörer. Återigen 

kan vi knyta detta till en anställningsprocess där respondenten kan ta kontakt med andra 

individer som de haft kontakt med tidigare, för att kontrollera om en ny individ som skall tas 

upp i verksamheten har goda referenser eller liknande. Respondenterna kan även utnyttja sina 

kunskaper inom olika verksamheter och implementera eller utveckla dem för att de ska passa 

in i en annan typ av engagemang, eller för att kunna avancera inom yrkesrelaterad 

organisation.  

 

När vi påbörjade vårt arbete i sökning av tidigare forskning upptäckte vi att någon 

motsvarande sådan inte fanns på den nivå vi valt att placera oss och vår undersökning. Den 

tidigare forskning som finns fokuserar mer på de ideella verksamheterna i sig och när fokus 

väl ligger på individnivå så finns det nästan bara statistik redovisat. Befolkningsstudierna av 

bl.a. Jeppsson Grassman har kunnat förse oss med en viss förförståelse gällande individernas 

motiv bakom ideellt engagemang, men dessa studier har vi inte kunnat använda oss av i den 

utsträckning som vi velat, detta eftersom att de till stor del fokuserar på frivilligt hjälparbete 

och därmed inte på det område vi valt att fokusera på. Samma sak gäller de SOU-rapporter 

som vi använt oss av, vi hade velat använda oss mer av dem, men de överensstämmer inte 

heller helt med vårt valda undersökningsområde.  

 

Istället för att styrka vårt resultat har vi fått möjligheten att spekulera om samband gällande 

vårt resultat knutet till tidigare forskning. Något som vi tagit vara på är Vogel & Amnås samt 

Jeppsson Grassmans resultat som pekar på att de som engagerar sig även i större utsträckning 

innehar en hög socioekonomisk position samt resurser, där de sistnämnda hjälper individen att 

påverka situationen. Ju fler resurser, desto större möjlighet att påverka. Med hög 

socioekonomisk position inräknas höginkomsttagare, högutbildade och tjänstemän, det 

intressanta med detta är att alla våra fyra respondenter kan räknas in i denna grupp. Med just 

detta i fokus kan vårt arbete styrkas av tidigare forskning. Våra tankar kring denna aspekt 

består i varför det är just dessa personer (med hög socioekonomisk position) som engagerar 

sig? Utifrån vårt resultat kan vi tänka oss att engagemanget ger olika former av kapital, något 

som i sin tur kan fungera som resurser i den enskilde individens strävan efter att påverka 

situationen för sig själv och för andra. Genom att påverka, sträva mot ett mål och få 

erkännande för insatsen, så reproducerar sig identitetsskapandeprocessen, något som i 

slutändan gynnar alla involverade. Precis som vi nämnde i vår problembakgrund så har vi i 

Sverige ca tre medlemskap/capita i olika verksamheter och föreningar. Varför det? Jo, för att 

flera ideella arenor innebär en större möjlighet att påverka sin situation för att den skall vara 

till belåtenhet, åter igen stärks självförverkligandet; vi får inte fastna eller se vår identitet som 

given, utan måste hela tiden utveckla denna, något som sker genom denna process.  
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Vidare frågar vi oss varför de med låg socioekonomisk position (låginkomsttagare, 

lågutbildade) inte engagerar sig i liknande utsträckning som de med hög position? Utifrån 

tidigare forskning och valda teorier skulle detta kunna bero på att de har dåliga förutsättningar 

redan från start. Låg utbildning, dåligt kontaktnät, lägre kunskap och kompetens innebär 

sammantaget lägre kapital, vilket i sin tur innebär mindre resurser att använda sig av för att 

kunna påverka, även om viljan finns. Kan den mindre möjligheten att påverka göra att dessa 

personer ger upp innan de ens försökt, eftersom att individen måste vara med och påverka om 

denne skall kunna få det som han eller hon vill, men för att individen skall ha en möjlighet till 

inflytande så måste denne faktiskt ha den kunskap och kompetens som krävs.  

 

Ovanstående är vårt sätt att på ett mer ”spekulerande” vis kunna se vår forskning i ett vidare 

perspektiv, men eftersom den forskning som finns sedan tidigare är begränsad så kan vi inte 

använda oss av denna för att styrka vårt resultat. Hade det funnits tidigare forskning som helt 

och hållet fokuserade på vårt område så hade vi kunnat jämföra vårt resultat och dra parallella 

slutsatser och se faktiska samband, något som vi inte kan i dagsläget. Vi anser dock att vår 

uppsats skulle kunna används vid framtida forskning eftersom att vi faktiskt kunnat se 

samband mellan våra valda teorier, tidigare forskning och empiriska material och på så vis 

funnit ny kunskap angående enskilda individers motiv bakom ideellt engagemang.  

 

Vårt förslag till vidare forskning skulle vara att på en mer omfattande nivå undersöka 

individerna bakom de ideella verksamheterna, inte bara i siffror och statistik utan på 

individnivå. Under insamlingen av vårt empiriska material har det flera gånger slagit oss hur 

fantastiska dessa människor är, de lägger ner otroligt mycket tid och arbetsinsatser utan att 

kanske ens få ett tack för det. Det vore därför intressant att verkligen synliggöra dessa 

individer och även vidare undersöka vad deras insatser betyder på en mer övergripande nivå; 

för verksamheten eller samhället i helhet. Detta skulle även med fördel kunna jämföras med 

andraländer för att påpeka likheter och skillnader (då skulle exempelvis kulturella eller 

ideologiska aspekter kunna lyftas fram). 
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8 Avslutande reflektioner 
Innan vi påbörjade vår undersökning gick vi in med förhoppningen om att kunna lyfta fram de 

motiv som ligger bakom ideellt engagemang från individens sida, något vi även glatt kan säga 

att vi lyckats med. Vårt resultat kan inte fullt ut stödjas av tidigare forskning, men trots detta 

anser vi oss ändå funnit bevis som talar för hur starkt de tidigare aspekterna (som tagits upp i 

resultatet) tillsammans har på en enskild individs val att engagera sig ideellt, ett arbete som de 

inte får något för förutom en t-shirt i bästa fall.  

 

Vår intervju med Lena var en upplevelse som vi båda kommer bära med oss länge. Hon 

berättade väldigt öppenhjärtligt om sitt arbete och sina tankar kring egentligen allt som rör det 

ideella arbetet. När vi pratade om hennes volontärarbete nere i Sydafrika och hur hon levde 

där så delade hon verkligen med sig av sin upplevelse när hon beskrev landet och vilken 

situation som råder där: 

 

Det var en chock att man inte fick gå ute när det började bli mörkt, därför att det helt enkelt 

fanns för stora risker. Det är en enormt hög kriminalitet i Sydafrika, väldens högsta 

våldtäktsstatistik. Så alla bodde ju innanför murar, stora höga murar, med låsta dörrar och 
portar. Man släppte inte in någon om man inte visste vem det var. Det kunde vara jättehöga 

murar, taggtrådar och andra hade lite diskretare skydd, men alla köpte tjänster av någon 

bevakningsfirma. [---]När man sedan är ute och åker i egen bil låser man den alltid inifrån 

därför att det är så mycket rån och bilkapningar och sånt.[---]Och det är fortfarande en väldigt, 

väldigt stor skillnad mellan svarta och vita, de och vi, även om man inte pratar apartheid.(Lena) 

Medan hon berättade om detta talade hon med en otrolig inlevelse och gestikulerade massor, 

vilket verkligen gav oss en känsla om hur påfrestande och läskigt det måste ha varit att 

komma ner dit helt ensam som företagets första volontär. Efter att ha fått höra detta blev vi 

därför mäkta förvånade när vi frågade henne om hon skulle kunna tänka sig att åka dit igen 

trots alla ”hemskheter”: 

 

Ja, absolut! Jag har faktiskt tittat på ett annat projekt i Sydafrika, fast då rör det sig om att 

arbeta i en nationalpark. Så jag åker eventuellt ner dit igen, lite som istället för att åka på 
semester, haha . (Lena) 

Även om det rör sig om en annan typ av arbete så gäller det fortfarande samma land, samma 

samhällsstruktur, samma brottsstatistik och samma höga murar. Att hon trots detta ändå 

funderar på att åka ner till Sydafrika igen visar hur otroligt stor inverkan motiven har på den 

enskilde individens val att engagera sig ideellt. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

 

Verksamhet och insats 

Vill du berätta lite om den verksamhet Du är engagerad i? 

Hur kom Du i kontakt med verksamheten? 

Hur ser gemenskapen ut mellan er i organisationen? 

Vad gör Du för arbetsinsatser? 

Hur många timmar lägger Du ner på ideellt arbete per månad? 

Vilket var ditt första ideella arbete och hur kom Du i kontakt med det? 

 

Engagemang  

Hur kommer det sig att Du engagerar dig ideellt? 

Vad betyder arbetet för Dig? 

Hur kommer det sig att Du valt att engagera Dig i just denna verksamhet? 

Vad får Dig att stanna kvar inom verksamheten? 

Har du några förväntningar på verksamheten? - Om ja, lever den upp till dessa? 

Upplever du att verksamheten har förväntningar på dig? - Om ja, lever du upp till det? 

Hur längre har du varit aktiv? Hur länge tror du att du kommer fortsätta med att vara aktiv? 

Är det ideella arbetet en stor del av ditt liv? 

Ser du på det här som ett jobb? Eller ett fritidsintresse? 

Lär du dig något i detta arbete? 

Tror du att du kan ha nytta av ditt ideella engagemang i andra sammanhang? 

Får du ut något av detta arbete, i sådana fall vad? 

 

Omgivning  

Hur ser familjens inställning ut till ideellt arbete? 

Är människor i Din närmaste omgivning engagerade i ideellt arbete? 

Finns det någon tradition i familjen? Syskon/föräldrar/morföräldrar? 

Hur ser din bekantskapskrets på ditt ideella engagemang? 

Av vilka anledningar tror Du att andra människor väljer att arbeta ideellt? 

Av vilka anledningar tror Du att andra människor väljer att inte arbeta ideellt? 

 

Nätverkande 

Har ditt ideella engagemang gett dig några kontakter som du värderar i arbetslivet? 

Har ditt ideella engagemang hjälpt dig att få ett jobb? 

Tror du att ideellt engagemang kan vara bra att framhäva vid exempelvis en arbetsintervju? - 

Varför? 

Har du själv framhävt ditt ideella engagemang vid en arbetsintervju? 

Har du skrivit in ditt ideella engagemang på ditt CV? 


