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Sammanfattning 
Studien undersöker motiv till att engagera sig ideellt i hjälporganisationer riktade mot 

kvinnor och barn, samt vad ideellt engagerade i dessa organisationer förväntar sig att få 

tillbaka. Med ideellt arbete avses arbete som sker oavlönat och frivilligt, samt äger rum 

på den engagerades fritid. Studien, som är av kvalitativ metod med en fenomenologisk 

ansats, har genomförts genom intervjuer av nio kvinnor som i dagsläget är frivilligt 

aktiva i antingen en lokal kvinnojour eller i en internationell biståndsorganisation 

inriktad på kvinnors rättigheter. Uppsatsen presenterar forskning som rör den ideella 

sektorn i sin helhet, men även sådan som mer specifikt rör motiv till ett socialt inriktat, 

ideellt engagemang. I sammanhanget diskuteras om ideella handlingar sker av 

egoistiska eller av altruistiska motiv, och den forskning som presenteras visar att det 

ofta handlar om en kombination av dessa. Uppsatsen teoretiska utgångspunkt är Marcel 

Mauss teori om giftexchange, vilken i stort handlar om att en gåva alltid är förenad med 

förväntningar om reciprocitet. Vidare används också Pierre Bourdieus teorier och 

begrepp rörande kapital och habitus, såväl som hans utgångspunkt att det inte existerar 

några oegoistiska handlingar, utan att sådana egentligen är kopplade till vissa 

förväntningar. Slutligen används även teorier av G. H Mead, angående hur bland annat 

social spegling kan påverka någons självbild, och i förlängningen någons beslut om att 

engagera sig ideellt. I uppsatsens analysdel sammanförs tre olika teman som på ett 

övergripande plan sammanfattar varför respondenterna valt att engagera sig ideellt. 

Dessa är tema 1 personliga förutsättningar, vilket handlar om hur respondenternas 

bakgrund, omgivning och egna feministiska värderingar har lett fram till engagemanget 

samt tema 2, kallat vinning av engagemang behandlar hur förväntningar som såsom 

karriärmässiga fördelar och samvaro med andra motiverar engagemanget. Slutligen i 

tema 3, kallad identifikation och personlig utveckling, behandlas hur vissa av 

respondenternas egna upplevelser skapar identifikation med mottagarna samt hur deras 

egen självbild påverkas i positiv riktning av engagemanget. Således resulterar uppsatsen 

i att det finns flera motiv till att engagera sig, samt flera olika förväntningar om 

reciprocitet, där ökade karriärförutsättningar och en förbättrad självbild är exempel på 

detta. 

Nyckelord 

Motiv, ideellt arbete, hjälporganisationer, reciprocitet. 
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Inledning 
Bakgrund 

12 % av den svenska befolkningen är medlemmar i en humanitär hjälporganisation, 

fredsorganisation eller annan grupp för internationella frågor. Kvinnor är i större utsträckning 

än män medlemmar i denna typ av organisationer. Män återfinns istället i politiska partier och 

i idrotts- eller friluftsföreningar. Var femte medlem i en humanitär organisation är aktiv i 

själva verksamheten, innebärande att de utför konkreta arbetsuppgifter för organisationens 

räkning och därmed inte bara ger finansiellt stöd (Statistiska centralbyrån, 2011:23).  

Ett tydligt exempel på humanitära organisationer är sådana som, med hjälp av ideella krafter, 

arbetar för att stärka kvinnor och barns rättigheter, såväl lokalt som internationellt. Dessa 

organisationer arbetar i hög grad med att förbättra levnadsvillkoren för dessa grupper, med 

utgångspunkten att kvinnor och barn är grupper som i stor utsträckning anses vara inordnade i 

ett dominerande system, där deras rättigheter lätt blir kränkta (SKR, 2011). 

Vissa av sådana typer av organisationer brukar i dagligt tal gå under namnet kvinno- och 

tjejjourer. Den typen av organisation drivs ofta i huvudsak av ideella krafter, där andelen 

ideella i princip ofta uteslutande är kvinnor
1
.  

1978 startades de två första kvinnojourerna, i Stockholm samt i Göteborg, som en reaktion på 

att kvinnor blev utsatta för våld och övergrepp av män i sin närmaste omgivning utan att 

samhället hade möjlighet att skydda dem. Syftet var även att det inte skulle vara experter utan 

vanliga kvinnor som skulle möta samt hjälpa andra utsatta kvinnor. Idag finns det runt 115 

lokala kvinnojourer i Sverige, 60 lokala tjejjourer samt två paraplyorganisationer, 

Riksorganisationen för Kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS) samt Sveriges 

Kvinnojourers Riksförbund (SKR). Olika typer av verksamhet bedrivs på olika kvinnojourer, 

från att ha anställd personal, kontor och telefontider dygnet runt till avgränsade telefontider 

och enbart ideellt arbetande jourkvinnor. Ofta finns möjlighet till stödsamtal, rådgivning, 

skyddat boende och stöd i kontakterna med polis och myndigheter. Hjälpen är alltid gratis och 

möjligheten att vara anonym ges (SKR, 2011).   

                                                      

1 I vissa organisationer är män, av respekt för hjälpbehövande kvinnors utsatthet, inte tillåtna i särskilda 

delar av verksamheten. Detta gäller exempelvis för Sveriges största kvinnojour, Alla kvinnors hus, där 

män nekas att ideellt delta i verksamhet som är kopplad till exempelvis ett skyddat boende. Annan typ av 

verksamhet, t.ex. opinionsbildning, är dock öppen för engagemang från båda könen, för information se 

t.ex. www.allakvinnorshus.org.   

http://www.allakvinnorshus.org/


 

  

 2 

 

 

 

På SKR:s hemsida står följande, ”En stor del av kvinnojoursverksamheten vilar på de enskilda 

medlemmarnas frivilliga, ideella och oavlönade arbete” (SKR, 2011).   

De humanitära organisationernas arbete sträcker sig dock även utanför Sveriges gränser. 

Således finns det även flera organisationer som arbetar med kvinnor och barns rättigheter på 

ett internationellt plan i form av biståndsarbete. I Sverige utgörs detta av både humanitärt 

bistånd samt långsiktigt utvecklingssamarbete, där det sistnämnda är den mer omfattande. 

Stora delar av arbetet görs av ideellt aktiva individer (SIDA, 2011). 

Att vara ideellt aktiv innebär att ta på sig ett ansvar och arbetsuppgifter utan att få någon 

monetär ersättning för det. Att vara aktiv i en organisation riktat mot att hjälpa kvinnor och 

barn, kan också ses som en renodlad oegoistisk handling. Till skillnad från att engagera sig i 

den egna bostadsrättsföreningen eller i sitt eget barns fotbollslag, finns i det humanitära 

engagemanget ingen tydlig koppling till egen vinning eller intresse.  

I denna fenomenologiska studie har nio kvinnor intervjuats, ideellt aktiva i såväl nationella 

som internationella organisationer arbetande för kvinnor och barns rättigheter. Vad kan det då 

finnas för motiv för att utföra dessa oegoistiska handlingar?  Om det inte utvinns något ur 

engagemanget, varför är då dessa kvinnor aktiva? Eller gör kvinnorna detta arbete för att 

själva må bra?  Eller fostras vissa i en viss typ av miljö där engagemang för andra är något 

självklart? Bland annat av nämnda frågeställningar anser vi det vara intressant att studera 

motiv bakom kvinnors engagemang i organisationer för andra kvinnors rättigheter. 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka samt i viss mån klargöra vilka faktorer som får människor 

att engagera sig ideellt i organisationer riktade mot kvinnor och barn?  Finns det 

gemensamma motiv till ett sådant engagemang? 

 

Frågeställningarna blir således följande:   

- Vilka faktorer påverkar en individs engagemang för att påbörja samt bibehålla ett 

ideellt engagemang? 

- Vad känner individen att denne får tillbaka av engagemanget?  

Avgränsningar 

Syftet är att enbart studera individers motiv till att ägna sig åt ideellt arbete. Det är enbart 

privatpersoner som ingår i studien och därmed inga företag eller yrkesverksamma inom detta 

fält. Mottagare av hjälpen som ges har ej inkluderats i studien. Studien innefattar respondenter 
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från två organisationer, en lokal kvinnojour från Stockholm samt en internationell 

biståndsorganisation verksam i Stockholm. Bägge organisationerna arbetar aktivt med 

kvinnor och deras barns rättigheter, där en stor del av arbetet går ut på att sprida kunskap och 

förändra attityder om föreställningar kopplade till manligt och kvinnligt, samt även om att 

aktivt arbeta för förbättrade levnadsvillkor för dessa människor. Nio intervjuer genomfördes, 

samtliga med kvinnor. Dessa var mellan 18-75 år gamla och alla var vid intervjutillfället 

verksamma i någon av de två organisationerna. Urvalet gjordes med hjälp av samordnare från 

respektive organisation, där denne fann fem respektive fyra frivilliga respondenter. Studien 

avser ej att jämföra dessa organisationer. 

Begreppsdefinition 

I samband med denna uppsats definierar vi ideellt arbete som arbete som sker på 

respondentens fritid, då denne ej förvärvsarbetar. För detta arbete ges ingen lön och därmed 

går det ej att livnära sig på det utförda uppdraget. Däremot kan andra kompensationer 

erhållas, så som mat, utbildning, resor för organisationens syfte med mera. Ideellt arbete och 

frivilligt arbete kommer behandlas som synonymer i rapporten.  

Ytterligare definieras hjälporganisationer i denna uppsats som organisationer eller föreningar 

vars verksamhet utgörs av humanitärt arbete, det vill säga arbetet har en medmänsklig och 

social inriktning. Biståndsorganisation och hjälporganisation kommer att användas som 

synonymer.  

Disposition  

Uppsatsen består av fem olika avsnitt, där tidigare forskning och teoretiska referensramar ger 

en överblick och introduktion till de aktuella frågeställningarna.  

Metodavsnittet redogör för studiens tillvägagångssätt samt metodologiska överväganden. 

Slutligen behandlar analysdelen det empiriska materialet, vilket sedan analyseras i ett 

diskussionsavsnitt där även vissa slutsatser presenteras. 
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Genomgång av tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer forskning som rör ideellt arbete att presenters, både rörande den ideella 

sektorn i sin helhet samt även specifik för ideella hjälporganisationer.  

 

Enligt Sjöstrand (2000) kan den ideella sektorn definieras utifrån att dess verksamheter är 

formellt organiserade, privata, icke-vinstsyftande samt baserade på gåvor från människor i 

form av monetära bidrag eller frivilligt arbete. Vidare klassificeras de ideella organisationerna 

ofta utefter dess huvudsakliga ändamål, genom att det regelmässigt dras en skiljelinje mellan 

de organisationer som arbetar för samhället/individer utanför organisationen, samt de 

organisationer som verkar för de egna medlemmars intressen (Lundström och Wijkström 

1997). Att arbeta i en humanitär frivilligorganisation är ett exempel på den förstnämnda typen 

av organisation.  

Hur en gåva i form av nedlagt arbete i en sådan organisation ska definieras är inte det lättaste. 

För att få en viss klarhet och vägledning är dock Johan von Essens avhandling Om det ideella 

arbetets betydelse, behjälplig. I avhandlingen har fyrtio personer intervjuats, vilka är ideellt 

engagerade i miljöfrågor, socialt arbete och som tränare för fotbollsklubbar. I studien avges en 

empirisk grundad definition på innebörden av ideellt arbete, vilken säger att ideellt arbete är 

något som sker oavlönat och frivilligt, som uttrycker ett engagemang och som dessutom 

kommer andra till nytta (von Essen 2008). 

Genom denna benämning uttrycks att ideellt arbete sker utan monetär motprestation, att det 

ger uttryck för en ideologisk eller annan värderande ståndpunkt samt att det kommer andra till 

del. Von Essen menar att de personer som faktiskt har nytta av det nedlagda arbetet, ska vara 

människor som står utanför den ideelles närmaste familj eller vänkrets. Att uppdraget gagnar 

människor som den verksamme inte har någon bestämd relation till, är just vad som ger det 

sin karaktär av arbete och förpliktelse. Därmed är engagemanget inte ett uttryck för samma 

typ av omtanke och lojalitet som normalt återfinns i relationer med en klart uttalad 

ömsesidighet (ibid). I avhandlingen anges även att personer som ser sig själva som 

engagerade och ansvarstagande medborgare ofta kan rättfärdiga en sådan självbild genom ett 

ideellt uppdrag. Det frivilliga arbetet blir därmed en yttre manifestation av ett sätt att vara och 

leva på. Fokus för Om det ideella arbetets betydelse ligger på relationen mellan människa och 

samhälle, och därmed inte specifikt på varför individer engagerar sig ideellt och vad de 

förväntar sig att få tillbaka. Främst von Essens definition är dock relevant för vår uppsats, då 
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han definierar ideellt arbete som något som sker utan en given ömsesidighet. Det är just med 

denna utgångspunkt som det blir intressant att undersöka om det finna några indirekta krav på 

motprestationer när ideellt arbete studeras.  

 

Boström et al (2004) menar att ideella verksamheter har fyra huvudsakliga funktioner i 

samhället. Den första är att skapa identitet och samhörighet hos sina medlemmar, den andra är 

att organisationerna bidrar till ökad välfärd genom ett åtaget samhällsansvar, den tredje är att 

de spelar en viktig roll för demokratin genom utnyttjande av demokratiska arbetsformer samt 

den fjärde och sista funktionen är att de ideella organisationerna hjälper till att sprida idéer 

och verkar normbildande för hur samhället bör organiseras. När det kommer till 

organisationer riktade mot att hjälpa kvinnor och barn är både den första och den sista 

funktionen av stort intresse, då samhörighet med andra, samt vikten av att nå ut med ett 

budskap som den ideelle högt värderar är tänkbara motiv till att engagera sig. 

 

En studie av den ideella sektorn gjordes av Sköndals institutet år 2005, som på uppdrag av 

regeringen undersökte svenskars engagemang i civilsamhället. Rapporten inkluderade 2000 

slumpmässigt utvalda personer och fann i huvudsak tre avgörande kategorier av förklaringar 

till ideellt arbete. Den första kategorin behandlade människors tillgång till sociala arenor. 

Slutsatsen var att människor som är samhälleligt exponerade för olika arenor genom 

exempelvis förvärvsarbete eller utbildningsinstanser oftare blir frivilligt aktiva än andra. Den 

andra kategorin visade på samband mellan högre inkomst och frivilligt engagemang. Den 

tredje kategorin redovisade att människor som kommer från familjer med tradition av 

föreningsarbete själva engagerar sig i större utsträckning än de som inte gör de.  (Svedberg et 

al 2005).  Liknande resultat kom även Penner fram till år 2002 i sin modell The causes of 

sustained volontarism. I denna presenterade han bakomliggande motiv till att engagera sig 

ideellt samt faktorer till varför ett engagemang kvarstår. Modellen som fokuserar på 

frivilligarbete i socialt inriktade organisationer skriver att personer med volontärrelaterade 

motiv (se nedan) samt med en personlighet präglad av ansvarskänsla och empati, vilka har en 

stark personlig övertygelse av något slag, har en stor benägenhet att engagera sig ideellt. 

Ännu större är sannolikheten för engagemang om personen har en hög utbildning, stadig 

inkomst samt kommer från en miljö där engagemang är vanligt förekommande i 

omgivningen.  

 

I sammanhanget förs ofta en diskussion kring huruvida ideellt engagemang grundar sig på 
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altruistiska eller egoistiska motiv. Dessa motiv ställs ofta i motsatsförhållande till varandra 

och de altruistiska motiven tycks ha en favoriserad position som den huvudsakliga 

drivkraften. Att vilja göra något för någon annan, utan att sträva efter, eller att förvänta sig 

egenvinning eller en tydlig motprestation, tycks dock sällan vara fallet. Istället nämns ofta 

olika former av självförverkligande som framträdande motiv till engagemang.     

I en mexikansk studie genomförd av Ramirez-Valles 2001, undersöktes motiven bakom 

kvinnors medverkan i ett obetalt hälsoarbete i Mexiko. De intervjuade kvinnornas motiv 

kunde delas in i fyra kategorier: ett sätt att komma ut i samhället, en vilja att hjälpa andra, en 

väg att få ny kunskap samt ett medel för att aktivt verka för kvinnors förbättring. Slutsatsen 

var att motiv generellt sett innehåller både personliga intressen och omtanke om andra, 

exempelvis för samhället/kollektivet i stort, eftersom individen själv är medlem i det samhälle 

eller i det kollektiv som hon arbetar för. De kvinnor som uttryckte att de utförde det ideella 

arbetet för att de ville hjälpa andra, beskrev samtidigt egna hälsorelaterade svårigheter de 

upplevt, vilket ledde till att de kände ett ansvar för att hjälpa andra i en liknande situation. 

Ramirez-Valles studie ger viss anvisning för vår uppsats, då tänkbart är att personliga 

erfarenheter och en solidaritet med kvinnor som kollektiv, är tänkbara motiv till engagemang, 

precis som att uppdraget kan fylla en viss självterapeutisk funktion, om någon själv har blivit 

utsatt för något som organisationen aktivt bekämpar. Likartade motiv finner även Penner i den 

ovannämnda modellen The causes of sustained volontarism. Han menar att det på ett generellt 

plan finns sex olika motiv till beslutet att engagera sig ideellt i hjälporganisationer. Dessa 

innefattar: (1) volontärens egna värderingar ger starkt uttryck för humanitet (2) individen vill 

lära sig något nytt och genom sitt engagemang få djupare förståelse för ett visst område (3) 

individen söker social interaktion och vill träffa andra likasinnade, alternativt individen är 

ensam och vill träffa nya människor (4) individen söker karriärmöjligheter och engagemanget 

skapar möjlighet att bättra på sin CV (5) individen upplever sig ha det väldigt bra och vill 

slippa skuldkänslor genom att hjälpa andra, eller vill pga. egna svåra upplevelser, hjälpa andra 

i en liknande situation (6) volontären ser engagemanget som ett sätt bättra på självförtroendet, 

och vill med uppdraget även förbättra den egna självbilden.  

En studie presenterad av Wuthnow (1991) behandlar altruistiska och egoistiska motiv bakom 

ideellt engagemang. Studien anger att personer som engagerar sig ideellt utifrån uttalat 

oegoistiska motiv, är upptagna med att integrera sin egen lycka i samma utsträckning som 

andra, med uttryckta egoistiska motiv. Enligt Wuthnow beror detta på att individer inte alltid 

är medvetna om de syften de har med sina handlingar.   
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Både typiska altruistiska och egoistiska faktorer kan antas vara motiv till att människor väljer 

att engagera sig ideellt, samtidigt som exempelvis en förbättrad CV kan vara ett konkret 

exempel på vad de ideella förväntar sig att få tillbaka. Mycket forskning som rör ideellt arbete 

handlar just om motiv till ett inledande engagemang, vad den ideelle explicit förväntar sig att 

få tillbaka diskuteras däremot sällan, utan istället är det "inbakat" i de inledande motiven.  

I denna uppsats är vi därför intresserade av att på ett mer konkret sätt ta reda på vad de ideella 

förväntar sig att få tillbaka av det nedlagda arbetet, i kombination med studier av motiv till att 

engagera sig ideellt. Då mycket av den forskning som har ingått i detta avsnitt har gjorts 

internationellt är vi intresserade av att undersöka huruvida dessa resultat går att applicera på 

ideellt verksamma i Sverige.    

Teoretisk referensram 
En naturlig utgångspunkt för en uppsats som rör motiv bakom ideellt arbete är att ta del av 

teorier som rör så kallade oegoistiska handlingar samt teorier som handlar om hur normer och 

social spegling kan leda till att någon väljer att engagera sig. I denna uppsats har det valts att 

fokusera på teorier av Marcel Mauss, Pierre Bourdieu och George Herbert Mead. Samtliga 

teoretiker berör komponenter värda att belysa för studiens genomförande. 

Marcel Mauss & teorin kring ”the gift”  

Marcel Mauss teori kring ”The gift” går i stort ut på att en gåva, hur den än är utformad, alltid 

är förenad med osynliga normer och sanktioner bindande för både givare och mottagare. 

Teorin, som kommer att presenteras i följande stycke, blir främst intressant att koppla ihop 

med presentationen av volontärrelaterade motiv som redan gåtts igenom i avsnittet om 

tidigare forskning. Varför denna teori har tagits med är för att det, som ovan nämnts, i 

sammanhanget ofta förs en diskussion om givande till andra sker av oegoistiska skäl eller om 

det alltid finns bakomliggande motiv, tänkta att tillfredställa den faktiska givaren.   

Att betrakta ideellt arbete som en gåva är inte särskilt långsökt, då människor faktiskt ger av 

sin tid och av sig själva, till främmande människor, utan krav på monetär ersättning eller 

gentjänster. Med en sådan utgångspunkt kan den franske sociologen Marcel Mauss teori tjäna 

som vägledning för att bättre förstå hur en sådan situation kan tolkas. Dylika frågor berörs 

nämligen i hans bok ”The gift”(”Gåvan”)(1990).
2
 

                                                      

2 Boken utgavs översatt till engelska för första gången 1954, men gavs ut i en språkligt modernare 

version år 1990, vilken är den utgåva som studerats inför denna uppsats.  
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I nämnd bok har Mauss studerat gåvoutbyte i traditionella och primitiva kulturer. Mauss 

menade dock att de sociala grundregler för utbyte av gåvor som gällde i denna typ av kulturer, 

även gäller i moderna industrisamhällen trots en betydligt annorlunda samhällsorganisation. 

Marcel Mauss utgångspunkt är att en gåvotransaktion aldrig kan studeras som något isolerat, 

utan måste istället alltid ses i förening med sin sociala kontext, då ett gåvoutbyte alltid är 

omgärdat av de normer och regler som gäller i det specifika samhället. Dock finns det tre 

normer som oavsett geografisk eller tidsmässig placering alltid är knutna till en gåva, dessa är 

(1) det är en plikt att ge gåvor, (2) det är en plikt att ta emot en gåva och (3) det är en plikt att 

ge motgåvor. Då denna uppsats handlar om motiv till att ge av sig själv är det främst den sista 

av dessa punkter som är av intresse. Plikten att ge tillbaka när man har erhållit en gåva är 

enligt Mauss ett uttryck för att ingen ger om denne inte får tillbaka. Därför bör inte den som 

saknar förmåga att ge tillbaka ta emot en gåva. Med detta synsätt blir nedlagt ideellt arbete 

något som utifrån ter sig spontant och osjälviskt, men som i själva verket är handlingar 

förenade med tydliga förväntningar om reciprocitet. Gåvan är således en form av 

symbolhandling där målet med själva transaktionen ligger långt utanför den konkreta 

handlingen. Översatt till ideellt arbete är det givetvis svårt att prata om materiella gengåvor. 

Tänkas kan dock att uppskattning och tacksamhet från mottagaren kan vara en förutsättning 

för att någon ska kunna upprätthålla ett engagemang och känna att denne gör någon skillnad.  

I övrigt är Mauss teori relevant då ideellt arbete studeras, då meriter, erkännande av andra 

samt möjlighet att klättra inom organisationen kan vara tänkbara motiv och förväntningar vid 

beslutet om att engagera sig ideellt.  

Pierre Bourdieus begrepp och de oegennyttiga 

handlingarna  

Bourdieus teori från 1984 handlar om hur människor formas till olika individer utifrån sitt 

sociala kapital och syftar till att förklara hur människor formas av de normer och värderingar 

som råder runt omkring dem. Begreppet kapital beskriver enligt Bourdieu det sociala, 

kulturella och ekonomiska tillgångar en individ har. Det sociala kapitalet består av de resurser 

individen har utifrån vänskaps- och släktband och övrigt nätverk, det ekonomiska kapitalet 

visar på materiella resurser, medan det kulturella kapitalet utgörs av exempelvis utbildning 

eller expertkunskap.   

Ytterligare ett begrepp Bourdieu använder sig av är habitus, vilket är något en människa 

tillägnar sig genom medverkan i olika sociala miljöer. Ur sin uppväxtmiljö socialiseras 

människan in i sitt kapital som sedan formar individens habitus. Individen kan sedan förhålla 
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sig till och agera på olika sätt i samhällets skilda miljöer, beroende på habitus och 

kapitalsammansättning. Individens habitus praktiseras på olika sociala fält, vilka är arenor där 

människor interagerar. Människors agerande inom dessa fält påverkas förutom av uppfostran 

och personlighetstyp även av de förhållningssätt och regler som råder där (Bourdieu, 1984). 

Vidare pratar Bourdieu om det han kallar för oegennyttiga handlingar. Han menar att det 

egentligen inte finns några sådana, utan att alla handlingar som individer företar är grundade i 

någon form av egenintresse. Det finns således en slags rationalitet bakom allt som företas. I 

ett samhälle kan det finnas oegennyttiga habitus, där människor genom exempelvis passion 

genomför oegennyttiga handlingar. Bourdieu menar dock att fält där normen är 

oegennyttighet inte helt styrs utan tanke på andra intressen. Till exempel de mest oegoistiska 

handlingar, som själuppoffring och askes, anser Bourdieu istället kan styras utav 

bakomliggande motiv som symbolisk vinst och socialt anseende (Bourdieu 1995).  

 

I följande framställning ska det därför undersökas om det finns några oegoistiska handlingar, 

eller om dessa alltid är föremål för symbolisk vinning likt Bourdieu antyder. Vidare är det 

intressant att se om vissa kapitalformer och vissa typer av habitus är dominerande hos dem 

som väljer att engagera sig ideellt.  

George Herbert Mead och social spegling 

Återkommande i sammanhanget är att gåvor eller oegennyttiga handlingar kan generera 

andras aktning eller prestige. Människor som umgås i kretsar där normen är att engagemang 

är något eftersträvansvärt kan dessa normer vara ett motiv till det frivilliga arbetet. I 

förlängningen bör detta leda till att någons självbild och identitet blir positivt bekräftad genom 

uppdraget. En sociolog som kan tjäna som vägledning för dessa utgångspunkter är George 

Herbert Mead (1976).  

Mead menar att mänskliga handlingar alltid skall ses som en del av en kollektiv enhet snarare 

än något enskilt och knutet till varje individ. Mead har därför skapat en teori om självet vilken 

anger att människan besitter förmågan att kunna placera sig själv i andras position och 

betrakta sig själv med en utomståendes ögon. Detta då det är just i mötet med andra individer 

som självet skapas. Mead uttrycker detta som att vårt medvetande och vårt jag skapas i en 

process benämnd som social spegling, vilket är en process som pågår i det dagliga livet i 

möten mellan människor. Genom att individen agerar och sedan speglar sig i andras attityder 

och reaktioner, får individen ett själv. Processen beskrivs genom användande av begreppen I 

och Me, (jag och mig). (ibid)   
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 Jag är det tänkande och handlande subjektet, medan mig är det objektiva självet som jag kan 

föreställa sig i andra situationer, både som något abstrakt och som något verkligt. Självet 

utvecklas genom kommunikation mellan jag och mig, där omgivningens förväntningar tolkas, 

bearbetas och anpassas till individuella krav och förväntningar. I denna process 

sammansmälter andras attityder till att ses som den generaliserande andre, vilket är de 

samlade attityder som är gemensamma för gruppen och som övertas av individen som 

referens till det egna handlandet. Ett svar på bilden av oss själva är emellertid aldrig en precis 

kopia av mig. Individen strävar efter att få sitt jag och sitt mig att stråla samman, misslyckas 

individen med det uppkommer skamkänslor då vi känner att vi misslyckas med att vara och 

handla enligt den bild vi har skapat av oss själva (Mead 1976). Denna teori är relevant för vår 

uppsats då vi är intresserade av att ta reda på hur omgivningens förväntningar och den egna 

självbilden påverkas av ett ideellt engagemang, det vill säga om en kollektiv uppfattning av 

att "man gör något bra och därför är en bra person" kan vara ett motiv till att engagera sig 

ideellt.  

Metod  
Studien har utförts med hjälp av kvalitativ metod med en fenomenologisk ansats, där data har 

samlats in genom intervjuer. Ett kvalitativt arbetssätt har valts för att vi vill ha en djupare 

förståelse om ett visst fenomen, och därmed se om vi kan hitta det gemensamma i människors 

skilda upplevelser (Miles, Huberman, 1994). Respondenterna har haft möjlighet att ge 

utförliga samt fullständiga svar, där utveckling av svaren har getts vid förekommande 

följdfrågor. Den kvalitativa metoden har även varit att föredra då intervjuerna blir öppna och 

ett samtal kan föras kring ämnet, vilket i förlängningen exkluderar möjligheter för 

utomstående att påverka svaren (Ejvegård, 1996).  

Studiens fenomenlogiska ansats motiveras med att syftet är att finna det gemensamma i de 

erfarenheter som finns hos respondenterna samt för att finna signifikanta utsagor som delas 

utav de ideellt engagerade.  Det vill säga om det går att finna ett antal motiv till engagemanget 

som kan tillskrivas de flesta av respondenterna (Creswell, 2007). 
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Tillvägagångssätt    

Två organisationer kontaktades, en internationell hjälp- och biståndsorganisation samt en 

lokal kvinnojour från Stockholm. Dessa båda organisationers arbete går till största delen ut på 

att hjälpa utsatta kvinnor och barn och främja deras rättigheter, dock skiljer sig verksamhetens 

utformning. Då kvinnor oftast engagerar sig i hjälporganisationer valdes enbart kvinnliga 

respondenter ut. En grundläggande anledning till detta var att det var enklare att finna 

kvinnliga respondenter, vilket var av vikt då studien har en begränsad tidsram. En tanke som 

föddes av detta var att kvinnor lättare identifierar sig med andra kvinnor och därför väljer att 

engagera sig för deras rättighteter, vilket motiverade urvalet ytterligare.  

De båda organisationerna kommer ej att jämföras med varandra, då studien har en 

fenomenologisk ansats där det gemensamma är i fokus. Respondenternas svar kommer inte att 

analyseras utifrån vilken organisation de kommer ifrån, utan båda kommer i resultatet att 

benämnas som ”organisationen” eller liknande, oavsett vilken av dem det gäller.  

 

Den internationellt präglade organisationen kontaktades och i samverkan med en samordnare 

kontaktades fyra ideellt aktiva som samtliga valde att medverka. Även från den lokala jouren 

kontaktades en samordnare som sedan vidarebefordrade förfrågan om deltagande i studien till 

frivilligt verksamma på jouren, var av fem valde att delta. Samtliga intervjuer från den 

internationellt verksamma organisationen skedde på dess kansli, övriga intervjuer skedde på 

offentliga platser runt om i Stockholm såsom på ett kafé. 

 

Innan intervjun började säkerställdes att varje respondent frivilligt deltog och att dennes 

anonymitet tryggades. För att kunna vara uppmärksam på respondentens svar samt kunna vara 

mer observant bandades intervjuerna, med godkännande av samtliga respondenter.  Frågorna 

var öppna och intervjuguiden tjänade som en grund samt som ett stöd för intervjun. Det var 

respondenten som styrde intervjun genom sina svar och frågornas ordningsföljd anpassades 

beroende på samtalets riktning (Krag Jacobsen, 1993). Intervjuerna genomfördes då båda 

författarna var närvarande, både för den lärdom detta gav inför framtida studier men även för 

att maximera kunskapen om fältet som studerades. Detta gav även möjlighet att 

uppmärksamma respondenten ytterligare samt att svaren utvecklades bättre då olika typer av 

följdfrågor ställdes. Efter att samtliga intervjuer hade genomförts påbörjades 

transkriberingsarbetet. Varje intervju skrevs ut ordagrant och informanterna 

avpersonifierades. Därefter kodades materialet induktivt.  
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Då studien har en fenomenologisk ansats kodades meningen i utsagor samt fenomenets kärna 

i olika kontexter, koderna utgjordes av de erfarenheter som binder respondenterna med 

varandra, dock kodades det för både likheter och skillnader. Besläktade utsagor tillskrevs en 

gemensam kod, koderna har därefter grupperats och kategoriserats in i olika teman. Totalt 

skapades tio koder samt tre övergripande teman, dessa teman samt koder redovisas i 

rapportens analysdel. Citat har valts ut för att belysa samt stödja respektive kod, samt ligga till 

grund för den slutliga diskussionen. Citat som används i denna rapport kan ha redigerats något 

för att öka läsbarheten, dock har detta skett utan att ändra innebörden i det respondenten sagt. 

Vid förkortning av citat har symbolen //…// använts. 

 

För studien relevanta begrepp definierades, såsom ideellt arbete. Att definiera ideellt arbete är 

inte lätt, då det spänner över många skilda verksamheter, samt kan betyda väldigt olika saker 

beroende på vem som tillfrågas, och vad denne har för typ av engagemang. I denna uppsats 

fick därför det empiriska materialet styra våra definitioner i stor utsträckning, i samspel med 

teori.   

Urvalskriterier samt val av respondenter  

Samtliga respondenter som deltagit i studien är i dagsläget ideellt verksamma i minst en 

organisation, vidare är samtliga kvinnor. Respondenterna har valts ut på grund av sitt 

engagemang i en av de två organisationerna, men deltar ej i form av representanter för 

organisationen. Kriterier för organisationerna som valts ut är dels att verksamheten ska ha 

stort fokus på kvinnors rättigheter samt jämställdhet, men även att verksamheten till huvudsak 

ska bedrivas i Stockholm. Dock kan organisationen ha ytterligare verksamheter i övriga 

Sverige och/eller andra delar av världen. Urvalet har alltså ej varit ett obundet slumpmässigt 

urval, dock har ingen selektering gjorts av respondenterna. Alla respondenter har valts ut då 

de varit aktiva i Stockholmsregionen och därmed varit geografiskt nära, detta har gjort att 

respondenterna själva har kunnat välja tid och plats för intervjun vilket skapar trygghet samt 

underlättar en öppen dialog (Miles, Huberman, 1994). 

Etiska överväganden  

Studiens syfte om motiv till ideellt arbete kan ge allmännyttig kunskap om den enskilde 

individen och dennes bakgrund. Studien kan ge fördjupad förståelse för varför vissa gör valet 

att hjälpa andra, ge läsaren självinsikt samt vara till nytta för framtida forskning på området. 

De forskningsetiska principerna, som berör all humanistisk- och samhällsvetenskaplig 
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forskning, ställs emot detta för att kvalitetssäkra studien. Det finns fyra huvudkrav gällande en 

individs skyddskrav, utformade av Vetenskapsrådet. Syftet med dessa är att vägleda studien 

samt tillhandahålla normer för forskaren. De fyra huvudkraven är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet  

”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningens syfte” 

(Vetenskapsrådet, 2002, sid. 7) 

Respondenterna har både vid den första kontakten, vid förfrågan om deltagande, samt vid 

själva intervjutillfället blivit muntligt informerade om studiens syfte; bakomliggande orsaker 

till ideellt arbete. Respondenterna har informerats om att studien är värdeneutral och att det ej 

sker någon bedömning om moraliska rätt och fel, utan att det är fenomenets kärna som skall 

studeras. Respondenterna har vidare informerats om att deltagandet är friviligt och att det när 

som helst under studiens gång kan välja att avstå från att delta, samt att de under intervjun kan 

välja att avstå från att svara på en fråga utan att ange skäl.  

Samtyckeskravet 

”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan” 

(Vetenskapsrådet, 2002, sid. 9) 

Samtliga respondenter som deltagit i studien har varit myndiga samt deltagit i egenskap av 

privatperson, ej i någon form av representant för en organisation. Respondenten har gett sitt 

samtycke i form av sitt deltagande.  

Konfidentialitetskravet  

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

konfitentialitet och personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av dom” (Vetenskapsrådet, 2002, sid. 12)  

Respondenterna har lovats fullständig konfidentialitet, vilket bland annat inneburit att 

samtliga respondenter avpersonifierats vid transkriberingen. Respondenternas namn har bytts 

ut mot figurerade namn samt att de två organisationerna inte nämns, utan benämns som X. 

Även övriga uppgifter av personligt slag så som ort, arbetsplats, eventuella namn samt dylikt 

benämnts som X i utskrifterna, detta för att informanterna ej skall kunna identifieras.  

Muntliga löften har avgivits till samtliga respondenter om att enbart författarna tar del av 

materialet samt att ingen utomstående kommer att komma i kontakt med det.  
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Nyttjandekravet 

”Uppgifter insamlade om enskild person får endast användas för forskningsendamål” 

(Vetenskapsrådet, 2002, sid. 14) 

Respondenterna har informerats om att data som samlas in enbart kommer vara underlag för 

denna studie samt ej den kommer att användas till något annat ändamål.  

Metoddiskussion  

Författarna valde detta fält då båda tidigare har varit ideellt aktiva och därmed har 

erfarenheter av den ideella sektorn. Dock har ingen av författarna varit aktiv i de 

organisationer som behandlas i denna studie och har därför ej någon förförståelse kring 

verksamheten samt de engagerade inom de båda organisationerna. Eventuell förförståelse har 

därför varit en orsak till att studien genomförts men ej påverkat studien samt det empiriska 

materialet. Författarna har vidare kontinuerligt haft ett kritiskt förhållningssätt gentemot sin 

egen förförståelse och under arbetes gång reflekterat kring detta. 

 

Då studien syftar till att lyfta fram det gemensamma för de ideellt aktiva finns det en 

möjlighet att författarna omedvetet har värderat empirin moraliskt, något som tagits i 

bekantande samt reflekterats kring under hela studiens gång. Ett kritiskt förhållningssätt har 

funnits gentemot den egna förförståelsen, av forskningsfältet samt så har även eventuell 

vardagsförståelse aktivt försökt minskas. Reflektioner kring hur den egna förförståelsen kan 

ha påverkat studien har gjorts kontinuerligt och denna anses ej ha påverkat resultatet.  

 

Författarna kan ha påverkat respondenternas svar, så att dessa passar det respondenten tror 

studien söker. Dock har detta försökt minimeras genom en intervjuguide med öppna 

värdeneutrala frågor samt reflektioner kring detta från författarna. Vidare kan det tänkas att 

respondenterna inte gav sanningsenliga svar, innebärande att det kan ha funnits orsaker till 

deras engagemang som de ej uppgav eller på annat sätt dolde. Detta går naturligtvis inte att 

utesluta helt, dock är detta föga troligt då samtliga respondenter var engagerade i samtalet och 

gav en stark bild av ärlighet samt förtroende. Svaren som de uppgav liknade varandra och 

respondenterna resonerade likartat, vilket stärker trovärdigheten.  

Intervjuerna skedde med båda författarna närvarande samt med enbart en respondent i taget, 

detta kan ha lett till att respondenten känt sig obekväm eller underlägsen. Dock tros detta ej 

vara fallet då samtliga respondenter öppnat upp sig, gett utförliga svar samt tycks ha varit helt 

ärliga med sina svar. Det har varit ett aktivt val att inte göra intervjuerna med enbart en 
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författare närvarande, då detta skulle kunna leda till att intervjuerna skiljs åt för mycket samt 

att relevant information går förlorad då det är svårt att vara uppmärksam på allt respondenten 

säger om endast en person utför intervjun.   

 

Antalet intervjuer, nio stycken, kan tyckas vara för få för att generera trovärdiga resultat. 

Dock anses det utifrån studiens storlek samt mängden tid vara ett rimligt antal som kan 

generera i relevanta resultat, med insikt om studiens kontext samt begränsningar. Ytterligare 

kan valet av organisationer anses vara begränsat, då de båda arbetar gentemot liknande mål. 

Att välja olika typer av organisationer, så som idrottsföreningar, bostadsrättsföreningar, 

hobbyföreningar och så vidare, skulle kunna leda till en bredare bild och djupare förståelse för 

kärnan av fenomenet, varför engagerar sig individer ideellt. Dock skulle detta passa en 

bredare frågeställning. Denna studie har valt att avgränsa sig till kvinnors engagemang i 

organisationer som främst arbetar med utsatta kvinnor och tjejer. Därför anses dessa båda 

organisationer vara tillräckliga för att generera relevanta resultat. Tilläggas kan dock att 

respondenterna var mycket av en homogen grupp, där de flesta var i samma ålder och hade 

ungefär samma levnadssituation, det vill säga de var tjejer i 20-30 års åldern som höll på att 

utbilda sig inom liknande ämnen. Möjligen hade andra reslutat kunnat fås om gruppen av 

respondenter var mer heterogen, dock kräver denna typ av engagemang att den ideelle har 

relativt mycket fritid och ett starkt intresse för en sakfråga, varför människor med andra typer 

av levnadsförhållanden förmodligen inte engagerar sig i samma utsträckning.  

Några av frågorna som ställts har varit av privat, känslig natur. Valet gjordes att ställa 

samtliga frågor till samtliga respondenter, då intervjun varit av det slaget att det ansetts vara 

lämpligt. Dessa har ställts med en ytterligare försäkran om att respondenten ej har några 

skyldigheter att svara, dock valde samtliga respondenter att svara på samtliga frågor.  

 

Kodningen gjordes induktivt, utifrån materialet, för att skapa så inkluderande koder som 

möjligt anpassade till fältet. Dock kan koder innehålla empiri som felkodats eller eventuella 

brister finnas i koden, såsom motsägelsefullt material. Detta tros dock ej förekomma då 

koderna gåtts igenom ett flertal gånger samt redigerats för att passa empirin på bästa sätt. 

Misstolkningar kan ha skett då det empiriska materialet analyserats, för att detta ej skall ske i 

någon större utsträckning bandades samt transkriberades intervjuerna. All analys har skett 

gemensamt med båda författarna, detta för att misstolkningarna skall vara så få som möjligt.  

Två av respondenterna var bekanta med en av författarna, vilket gav tillträde till fältet. Dock 

kan detta ha påverkat förförståelsen för fältet samt lett till att relevanta frågor ej har ställts och 
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därmed att empiri gått förlorad. För att utesluta denna risk hade författaren som ej var bekant 

med respondenterna huvudansvaret för de två intervjuerna, medan den andre la till frågor vid 

behov.  

Reliabilitet och validitet  

Begreppen reliabilitet samt validitet används för att beskriva en studies värde. Då en studie 

har hög reliabilitet innebär det att studien kan genomföras vid andra tillfällen men att samma 

resultat skall uppnås. Detta sker genom att studien är genomskinlig, att de metodologiska 

tillvägagångssätten redogörs samt att beslutsprocessen tydligt offentliggörs, något som 

eftersträvats i denna rapport. Dock påverkas resultaten i denna studie av ytterligare faktorer 

såsom samhällsklimatet, respondenternas kontext samt av eventuell förförståelse hos 

författarna, även om den sistnämna har motverkats aktivt. Människans värderingar och tankar 

skapas i en samhällig kontext och därför kan studier av liknande slag men under andra 

omständigheter generera i annorlunda resultat. Dessa faktorer kan ha påverkat studiens 

reliabilitet, dock anses det ej ha gjorts i någon större utsträckning. (Hellevik, 1984). 

 

Validitet innefattar att en studie verkligen mäter det den avser sig mäta, att syftet med studien 

uppnås (Hellevik, 1984). Då urvalsstorleken är relativt liten kommer generaliserbarheten i 

denna studie ej vara största möjliga, dock anses denna studie ha uppnått hög validitet utifrån 

sina kriterier och de ramar studien görs inom. Teorier som inkluderats har valts med omsorg 

samt ett stort omfång av litteratur har studerats samt inkluderats, detta för att skapa en bred 

teoretisk bas att utgå ifrån.  Ursprungslitteratur har används och källor har granskats. 

Till en början ansågs lämpliga teorier beröra reciprocitet och vad människor förväntar sig att 

få tillbaka av ett ideellt engagemang. Men då intervjuerna genomfördes och förståelsen för 

fältet ökade lades det till andra teorier, rörande självbild och egennyttighet, då dessa visade 

sig vara mer lämpade. 

 

Bandupptagning av intervjuerna samt transkriberingen av data har i betydande utsträckning 

minskat möjligheten för misstolkningar. Båda författarna har deltagit i varje moment av 

studien vilket ökar validiteten ytterligare, då varje steg i beslutsprocessen noggrant har 

diskuteras, i synnerhet rörande resultat samt diskussion. Därför anses kvalitén samt 

trovärdigheten av resultanten vara hög.  
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Analys 

Utifrån det empiriska materialet kunde vi hitta tre överordnade teman med sammanlagt tio 

underkoder. De tre teman är uppdelade i personliga förutsättningar, vinning av engagemang 

samt identifikation och personlig utveckling, vilket visas i tabell 1. Tema 1 berör orsaker som 

lett fram till ett engagemang, personens bakgrund samt värderingar. Vidare berörs även hur 

respondenternas omgivning påverkat samt förhållit sig till dennes engagemang. Tema 2 

behandlar vilka förväntningar respondenterna har på sitt engagemang, samt vad de tycker sig 

få ut av att vara ideellt aktiva. Slutligen behandlar tema 3 hur respondenternas självbild 

påverkats av engagemanget, samt hur det genom uppdraget visar solidaritet och drar sitt ”strå 

till stacken”. I detta tema tas det även upp hur egna upplevelser lett till identifikation med de 

som hjälpen ges till. 

 

Teman med respektive 

underkod                                                 

Underkoder Förklaring 

Tema 1 – Personliga 

förutsättningar 
Personlig bakgrund, 

omgivning och egna 

värderingar  

Detta tema behandlar vilka faktorer som lett till att 

ett engagemang uppstått. Respondenternas 

bakgrund, egna värderingar samt hur omgivningen 

ser på engagemanget tas upp under detta tema. 

Tema 2 – Vinning av 

engagemang 
Karriär, kunskap, 

bekräftelse och 

sammanhållning 

Detta tema behandlar vilka förväntningar som finns 

på det ideella arbetet samt vilka orsaker som gör att 

ett engagemang fortskrider. Karriärmässiga 

fördelar, kunskap som erhålls, gemenskap samt 

uppskattning är faktorer som tas upp i detta tema. 

Tema 3 – 

Identifikation och 

personlig utveckling 

Egna upplevelser, 

identifikation samt 

solidaritet och självbild 

Detta tema behandlar hur egna upplevelser 

möjliggör identifikation hos respondenterna i 

relation till dem som mottar hjälpen. Vidare 

undersöks hur respondenternas självbild påverkas 

av deras engagemang.  

Tabell 1.  I analysen kommer följande teman respektive underkoder att ingå, en kort förklaring till varje 

tema ges. 
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Tema 1 – Personliga förutsättningar  

Personlig bakgrund  

Presentation av respondenterna  

Gunilla  

Har varit verksam i organisationen i över fyrtio år. Har som konkreta arbetsuppgifter att sköta 

praktiska uppgifter relaterade till organisationen. 

Elisabeth  

Är student i trettio årsåldern och läser ett relevant ämne för uppdraget.  Är aktiv i ytterligare 

en organisation.  Arbetar i organisationen med utvecklings- och opinionsarbete.  

Linda  

Student i tjugo årsåldern, ämnet är relevant för uppdraget. Är med i två andra organisationer. 

Har varit verksam i några år. Har som uppgift att hjälpa till med den löpande verksamheten. 

Malin 

Är nära trettio år och studerar relevant ämne för uppdraget. Hjälper till med hålla 

föreläsningar, är stödkontakt och  anordnar workshops i skolor. 

Paulina  

Är i tjugo årsåldern och studerar ett ämne relevant för uppdraget. Har varit aktiv i över två år. 

Har som arbetsuppgift att hjälpa utsatta kvinnor och ungdomar. 

Stina 

Är i tjugo årsåldern och studerar. Har varit aktiv i två år. Var tidigare aktiv i två andra 

organisationer. Har som arbetsuppgift att hjälpa utsatta kvinnor och ungdomar. 

Sanna  

Är tjugofem till trettio år och arbetar med något närliggande uppdraget. Har tidigare varit 

aktiv inom en organisation. Har varit aktiv i ett par månader. Har som arbetsuppgift att hjälpa 

utsatta kvinnor och ungdomar. 

Frida 

Är knappt trettio år och studerar relevant ämne för uppdraget. Har varit aktiv i fem år. Har 

som uppgift att hålla föreläsningar om jämställdhet och hålla stödsamtal.  

Cassandra  

Är tjugofem till trettio år, studerar relevant ämne för uppdraget. Är aktiv i ytterligare två 

andra organisationen. Föreläser på skolor, har hand om grupper och även om kampanjer.  

 

Av det empiriska materialet framkom att samtliga respondenter är högskoleutbildade, där det 

vanligaste är att ha sitt engagemang vid sidan av en pågående utbildning. Respondenterna har 
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dessutom många gånger valt att studera ämnen som är närliggande till engagemanget, 

exempelvis stadsvetenskap, socionomutbildning, genusvetenskap, internationella relationer 

eller juridik. Majoriteten hade kommit i kontakt med uppdraget genom sin utbildning eller 

genom andra sociala arenor, som exempelvis arbetsplatsen eller genom deltagande i andra 

organisationer. Det är dock tydligt att engagemanget visade sig i flera delar av 

respondenternas liv, inte bara genom arbetet i organisationen. Ett citat som belyser detta är då 

Elisabeth nämner; 

”Mitt syfte med att plugga var just att kunna hjälpa människor.” 

Värderingar 

Det ideella uppdraget visade sig delvis grundas i personliga värderingar, och därmed vad man 

tyckte var viktiga frågor i samhället. Föga förvånande, då vi intervjuade aktiva i 

kvinnoorganisationer, var att den feministiska övertygelsen och viljan att kämpa för 

jämställdhet dominerade. Ett flertal av respondenterna nämner själva att de är feminister, 

Malin menar att hennes engagemang grundar sig i att samhället är så ojämlikt;    

”Jag är feminist och vill förbättra villkoren för kvinnor. Det finns fortfarande så 

mycket som inte funkar, fastän så många har kämpat så länge nu och att vi hela 

tiden tror att vi lever i världens mest jämställda land.” 

Sanna menar att jämställdhet inte enbart innefattar relationen mellan könen och menar att det 

även är viktigt att tillhandahålla kunskap för yngre generationer; 

”Det är en organisation som strävar efter jämställdhet. Det finns en feministisk 

plattform, det är det som är det viktiga för mig. Jämställdhetstanken. Den behöver ju 

inte bara gälla mellan kvinnor och män, utan om jämställdhet mellan alla 

människor med hänsyn till ålder, ursprung osv /…/ Vi lever i ett patriarkat, jag 

tycker det är viktigt med jämställdhet. Hade man lärt mig allt det som jag lärt mig 

under mitt vuxna liv under min ungdom, hade man lärt det till ungdomar så tror jag 

att samhället skulle se väldigt annorlunda ut. Man skulle öka medvetenheten med 

just genus, sociala roller och sociala arvet.” 

En tanke som återkom bland respondenterna, som Cassandra gav uttryck för, är att ett 

engagemang för kvinnors rättigheter kan se olika ut samt ej behöver begränsas till Sverige; 

”Det är så brett, det gäller mer än halva jordens befolkning, för om du inte har 

kvinnan med dig, ja för det första går det inte att skaffa barn och sen beror ju all 

informell ekonomi på kvinnor. Att engagera sig i kvinnofrågan, ja då kan du 

engagera dig på hundra olika sätt.  

Förutom övertygelsen om en feministisk samhällssyn, så gav respondenterna även uttryck för 

bredare humanistiska värderingar, där vikten att hjälpa till och vara solidarisk var vägledande. 

Flera respondenter berättade om en livsåskådning där alla ska garanteras samma rättigheter 
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och skyldigheter. Linda resonerar kring detta på följande sätt; 

”Alla har sina rättigheter, man har civila, sociala och politiska rättigheter. Sen har 

det ingen betydelse om någon är jätterik, men alla ska känna att de har ett drägligt 

liv. Att alla känner att de har samma möjligheter.” 

En vidareutveckling av detta görs av Cassandra som menar hennes livsåskådning speglas 

konsekvent i hennes agerande; 

”Jag tycker att vi är solidariska varelser, vi är sociala solidariska varelser och vi 

behöver varandra. Så jag tycker att inte engagera sig är att förneka. /…/ Jag är inte 

partipolitiskt aktiv men jag är väldigt privatpolitiskt aktiv. Allt jag gör är utifrån min 

ideologi.” 

Ideellt aktiva i dessa organisationer får handskas med utsatta människor och arbeta med 

samhällsproblem, vilket anses problematiskt av Frida, som menar att samhället bör ta ett 

större ansvar;  

”Ett samhälle där man tar hand om alla, är inte beroende av frivilliga insatser. Jag 

tycker inte om tanken att alla ska förlita sig på ideellt arbete, och människors goda 

vilja. Det ska prioriteras på riktigt. Men så är det ju inte än.” 

Vidare handlade engagemanget ej enbart om att organisera sig i något man trodde på, utan om 

att i vardagen vara en god samhällsmedborgare som såg efter sina medmänniskor, oavsett ens 

relation till dem, Stina uttrycker det på följande sätt;  

”Alla har en plikt att ställa upp för samhället, visa solidaritet i vardagen, hålla upp 

dörren för barnvagnar och så, att bete sig väl.” 

Omgivning  

Att omgivningen spelar en roll för engagemanget var tydligt. Många berättade om hur 

personer i omgivningen hade fått dem att börja engagera sig, men även om hur omvärlden 

reagerade då de berättade om sitt engagemang. Gunilla berättar om hur hennes engagemang 

började och Malin om hur hennes vän kom att bidra till engagemanget.  

”Det var så här att där jag jobbade fanns en annan som berättade för mig om 

organisationen.” 

”Jag har funderat på det länge, sen var en vän till mig verksamhetsledare på den 

organisationen jag är på nu. Jag gick deras utbildning, på den vägen är det.”  

Det tycks vara så att respondenterna ibland blivit engagerade av en slump, Sanna förklarar att 

hon länge tänk att hon borde bli aktiv någonstans, men att det som triggat igång det hela var 

en tillfällighet; 

”En av mina bästa kompisars systrar la upp en länk på facebook, har du lust att 

engagera dig ungefär.” 

Omgivningen kan delas upp i en närmsta, och den i periferin. Även om ens umgängeskrets 
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kan ha påverkat engagemanget har den närmsta omgivningen ibland visat sig vara negativa till 

engagemanget. Linda berättar att hennes mamma varit kritisk; 

”Ibland känns det som, exempelvis min mamma är lite negativ till att jag engagerar 

mig så mycket frivilligt.” 

Stina uttrycker det som att det inte behöver vara kritik enbart riktat mot engagemanget, utan 

likväl kan vara pikar gentemot respondenten själv. Vidare uttrycker hon att vänner runt henne 

själv inte delar intresset;  

”Det svåraste är att man kan få höra så konstiga kommentarer från andra, typ: har 

du inget bättre du kan göra? Eller att jag har varit på en utbildning eller så, som jag 

tycker är jätteintressant, och mina vänner tycker att det låter jättetrist. Då kan jag 

känna att de är så hopplösa!”  

Även om det inte är negativa kommentarer som fälls kan omgivningen ha svårt att förstå vad 

motiven bakom engagemanget grundar sig på. Sanna berättar med ett skratt;  

”Min pojkvän: Alltså det är jättekul att du orkar och så men hur fan orkar du? Det 

är kul att du tycker att det är roligt men jag skulle aldrig palla.” 

Det fanns även ett mönster som tydde på att engagemang är något som går i arv, eller där 

omgivningens värderingar har påverkan på en, dels gällande engagemanget, men även hur 

värderingar hemifrån påverkar en. Stina berättar om hennes familj, Frida om sin sambo; 

”Mina föräldrar, och mina morföräldrar är politiskt aktiva.” 

”Min sambo har varit aktiv tidigare.” 

En vidareutveckling av denna tanke ges av Cassandra som menar att föräldrar samt vänner 

påverkar, och kan göra detta på olika sätt. Hon menar även att de val som görs under ett liv 

styr vilka intressen en person får och därmed ett eventuellt engagemang;  

”Har man föräldrar som sportar mycket är det lättare att man glider in på en 

sportbana, du formas hela tiden. Så jag tror att det är sådana grejer. Det är din 

omgivning /…/ Min familj är inte direkt, dom, de är inte så engagerade. Vänner ja, 

eller alla är politiskt aktiva på något sätt, så det är politik som styr väldigt mycket i 

min umgängeskrets. 

Således kan det konstateras att de som kommer från en omgivning där engagemang är normen 

mycket mer låtit sig inspireras och inte mötts av negativa kommentarer till skillnad från de 

vars umgängeskrets ställer sig kritiska till ett engagemang. 

 

De mer avlägsna i respondenternas omgivning, främst dem som de kommer i kontakt med 

genom engagemanget, var dock ofta mer positiva, även om fördomar och negativa 

kommentarer även uttryckts hos dem. Både Elisabeth och Paulina menar att människor de 

mött uttryckt sig positivt kring deras engagemang; 
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”Många säger att det är fint, vad fint det är att du är engagerad, vilket fint arbete ni 

gör.” 

”Jättepositiva, folk säger att man tar mycket ansvar och att man är ambitiös. Vissa 

blir imponerade av att man gör något bra.” 

Dock förekommer det fördomar gentemot ideellt aktiva enligt ett flertal av respondenterna. 

Cassandra berättar att hon blivit påhoppad i sitt arbete, men att detta är av en mer generell 

karaktär och riktar sig till ideella som grupp; 

”Jag har fått höra politiskt korrekt slängt som ett skällsord, ja men jag är väl lite så 

klassisk; palestinasjal, converseskor, vegetarian, och då dömer de mig och tror att 

de vet hela min historia” 

Detta tema visar på att respondenterna är kvinnor som är eller håller på att utbilda sig, 

majoriteten inom ett ämne relaterat till engagemanget. Den feministiska ideologin samt 

en humanistisk människosyn är något samtliga respondenter har samt värderar. Många 

har en omgivning som är föreningsaktiva och tror att detta har varit en faktor bakom 

engagemanget, dock har många även mött negativa reaktioner från sin omgivning på sitt 

engagemang. Då detta tema berör respondentens bakgrund samt faktorer till varför ett 

intresse för ideellt arbete finns, berör nästa tema vad engagemanget ger samt varför det 

fortskrider.  

Tema 2 – Vinning av engagemang 

Det andra temat berör förväntningar som en ideelle har på sitt engagemang, samt beräkningar 

gällande vad man kan tänka sig att få tillbaka för det arbete man gör och den tid man lägger 

ner.  

Karriär 

Många av respondenterna talade om att engagemanget gav en fördel på arbetsmarknaden och i 

sin meritförteckning, men även om hur de förhöll sig till detta. Elisabeth uttrycker det som att 

ett engagemang kan vara ett karriärdrag, men att hon inte ser detta som något negativt.  

”Jag tänkte väl att uppdraget skulle kunna hjälpa mig att få bra referenser 

direktkopplade till arbetslivet, att man får referenser från volontärsammanhang. /…/ 

Vissa tänker att de ska se bra ut på sin CV, och kanske bara engagerar sig under en 

kort tid. Men det är inte fel anledning. Man har ju hjälpt på nått sätt. Man har hjälpt 

någon annan för att hjälpa sig själv.” 

Det resoneras även kring det egna engagemanget, Linda diskuterar hur detta påverkar hennes 

egna framtidsutsikter; 

 ”Visst hade jag kunnat arbeta i någon klädesbutik och få lön men det hade inte 

hjälpt mig i framtiden, men det här arbetet hjälper ju mig verkligen i min framtida 
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karriär.” 

Att engagera sig för att det gynnar den egna karriären anses ej vara negativt menar samtliga 

respondenter, dock kan det finnas andra motiv som ses som fel anledningar. Cassandra menar 

att ett ideellt arbete kan leda till ett utnyttjande av organisationen;  

”Jag tror flera kan gå in i sådana organisationer för att utnyttja, det behöver inte 

vara medvetet. Jag tror att man börjar smått att man tänker att det inte är riktig 

arbetstid och sitter och kollar annat. Sen går det längre, man blir kanske kassör och 

börjar låna lite från kassan. Och så går det längre och till slut är du en av dem som 

tar från dem som behöver det mest.” 

Kunskap 

En av de främsta anledningarna till engagemang visade sig även vara att inhämta kunskap. Då 

många kände ett stort intresse för sakfrågan som organisationen arbetade för, var 

engagemanget ett sätt att förkovra sig inom ett ämne som man brann för. Malin menar att 

kunskap var en av de förväntningar hon hade när hon började inom organisationen;  

”Att jag skulle få kunskap, erfarenhet, ett sammanhang där jag kan få diskutera 

frågor som är viktiga för mig, som är viktiga för de andra också. Att få ta del av 

intressanta föreläsningar och sådant. Att lära mig mer och samtidigt inspireras.” 

Paulina hävdar att detta är centralt inom organisationen, där det tillhandahålls utbildningar 

likväl som gemenskap;   

”Det är så mycket, jag lär mig mycket, får gå på utbildningar hela tiden, får så 

himla mycket kunskap, gemenskap med andra, det är också en så familjär känsla i 

organisationen.” 

Att bibehålla kontakten med ungdomar var viktigt för Sanna, som menade att hon ville vara 

uppdaterad inom frågor gällande för denna grupp;  

”Jag är mest nyfiken på hur det ser ut i ungdomsläget, jag vill lite hålla vid liv den 

här kunskapen kring ungdomar och deras verklighet. För det har förändrats mycket, 

jag är inte så gammal men det har förändrats väldigt mycket sen jag var ung just 

med media och sociala möjligheter” 

Sammanhållning 

En ytterligare faktor som spelade roll för det ideella arbetet var just att få gemenskap med 

andra, och att engagera sig i en organisation där det fanns en god social stämning, och där 

möjlighet gavs till att träffa andra som delade ett intresse. Linda beskriver känslan av 

gruppen; 

”Men det är människor som jag absolut känner att jag skulle kunna vara med, för 

jag känner att de är väldigt lika mig.” 

Paulina uttrycker att organisationen känns familjär och detta är en av anledningarna till varför 
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engagemanget fortskrider; 

”Jag trivs jättebra, annars hade jag nog inte stannat så här länge. Det är verkligen 

som en liten familj där alla känner alla. Det är inte som att man är på jobbet och 

pratar om ytliga saker, utan det är mer som att träffa kompisar där alla så 

engagerade för samma sak.” 

Ytterligare en aspekt kan enligt Sanna vara att möta människor i andra situationer än normalt, 

då man som vuxen ofta har ett homogent umgänge;  

”Som vuxen så hamnar man inte i situationer där alla är olik än själv. Man arbetar 

ju i en arbetsgrupp där alla har samma utbildning, man har sina vänner och sin 

familj och man träffar inte så många olika människor utöver det, beroende på vad 

man har för liv. Men i sådana här sammanhang så tvingas man träffa andra 

människor, och även om man har ganska mycket gemensamt så har man olika 

utbildning, man har olika liv, man har olika bakgrund. Det som binder ihop gruppen 

är just det.” 

Uppskattning 

Slutligen visade sig uppskattning, både från organisationen och från mottagarna, vara av en 

orsak till att det ideella arbetet fortgick och därmed att engagemanget kvarstod. Många 

uttryckte också att den uppskattning som visades var fullt tillräcklig, och att mer, eller en 

annan typ av uppskattning inte efterfrågades. Gunilla diskuterade uppskattning från 

organisationen, och menade att hon själv var nöjd; 

”De får mig att känna mig mycket uppskattad och glad. De blir glada när jag 

kommer hit till kontoret och de tycker det är trevligt och kramar mig. Det är nog 

olika beroende på vilken person man är, vad man behöver för uppskattning. Men jag 

känner glädje när jag kommer hit så jag tycker inte det behöver förbättras” 

Utöver att organisationen ger uppskattning kan bekräftelse ges i andra former, menar Malin. 

Vad som förväntas av de ideellt aktiva är i sig en bekräftelse om att det arbete de utför är på 

allvar och av betydelse menar hon; 

”Men de visar ju uppskattning på så sätt att vi får ta del av den här utbildningen, att 

man känner att det satsas på en. Vi ska kunna vissa saker innan vi går ut och 

jobbar. Det visar på att de tar allvarligt på engagemanget och att de vill att vi ska 

gå in för de vi gör.” 

Stina berättar om att uppskattning inte är något som måste uttryckas för att finnas och detta 

märks av i relationen till henens stödkontakt;   

”Jag känner även att jag får uppskattning från min stödkontakt, även om hon inte 

alltid säger det. Hon behöver inte säga det, jag märker det ändå.” 

Tydligt är att bekräftelse på engagemanget inte enbart behöver komma från den organisation 

man är aktiv i. Omgivningen och de som mottar hjälpen har lika stor del, Elisabeth menar att 
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det kan vara enkla faktorer; 

”Jag har mött så många olika människor och uppskattning behöver inte komma från 

organisationen, utan bara att man ser att en person säger tack eller att man ser att 

personer lär sig saker räcker.” 

Ytterligare kan samhället visa uppskattning för organisationen som stort, vilket enligt Sanna 

även är en bekräftelse på det ideella arbetet som utförs;  

”Sen tycker jag att uppskattningen syns mycket utifrån, från hur mycket samhället i 

övrigt engagerar sig, att det doneras pengar eller att man blir inbjuden till olika 

saker som blir finansierade som någon slags sponsring. Om jag är ideell i en 

organisation som får mycket pengar, som får mycket sponsring, så är ju det för mig 

en bekräftelse.”  

Tema två visar på att det för respondenten är viktigt att engagemanget ger konkreta 

vinningar, vilket gör att engagemanget fortskrider, dock poängteras det att det inte får 

vara huvudsyftet med engagemanget. Då många tänker sig att arbeta inom liknande 

arbetsområden blir det för en framtida karriär meriterande med ett frivilligt engagemang. 

Även kompetens om fältet samt kunskap inom sakfrågor ses på som positiva fördelar 

med engagemanget. Att vara ideell i en organisation med en bra sammanhållning, där 

möten med likasinnade sker är en ytterligare faktor till att respondenterna fortsätter vara 

ideellt aktiva. Slutligen fungerar uppskattning, både från mottagare och av själva 

organisationen, som en bekräftelse på det arbete som utförs, vilket även ses på som en 

drivkraft för fortsatt engagemang.  

Tema ett berörde faktorer till varför ett engagemang uppstår och tema två till vad som får 

ett engagemang att fortgå. Tema tre berör respondenternas subjektiva upplevelser, vilka 

upplevelser som fått dem att engagera sig för just kvinnors rättigheter, samt hur deras 

självbild påverkas av engagemanget.  

Tema 3 – Identifikation och personlig utveckling  

Det sista temat behandlar självbild och identifikation. Med identifikation avses tankar om hur 

egna upplevelser kan relatera till uppdraget, och de man hjälper.  I detta ingår koder som har 

att göra med den ideelles egna upplevelser och om hur dennes självbild påverkas av 

uppdraget, samt vilka egenskaper hos en själv som man bedömer vara viktiga för 

engagemanget.  

Egna upplevelser 

Subjektiva erfarenheter som respondenterna själva upplevt tycks vara en faktor bakom det 

ideella engagemanget, då de många gånger menade att de har en förmåga att sätta sig i andras 
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situationer. När Frida blev medveten om könsnormer, menar hon att hennes engagemang 

började ta form; 

”Jag började upptäcka hur jag hade behandlats som tjej, att jag agerade på ett 

speciellt sätt för att det förväntades av mig.  Att jag styrdes av andra mer än mig 

själv. Så det fanns en definitiv koppling till mitt engagemang.” 

Liknande upplevelser uttrycks av Gunilla, som menar att könsrollerna är något som följt med 

från familjen;  

”Min pappa var lantbrukare och hade en dotter och efter fem år så får han 

ytterligare en dotter. Och då kände jag redan från det att jag var liten att det var 

olämpligt att jag var en flicka, att det hade varit bättre om jag hade varit en pojke 

för då hade jag kunnat ta över gården och sådär.” 

Systerskap, identifikation, solidaritet  

Då de organisationer som vi har undersökt hjälper utsatta kvinnor är det inte så konstigt att 

ord som solidaritet och systerskap använts av respondenterna. Vidare uttrycks en 

identifikation med de utsatta som tycks vara en orsak till uppdraget. Linda menar att 

subjektiva upplevelser påverkar engagemanget. Då finns det en förståelse för den utsatte som 

leder till ett engagemang;  

”Jag har haft en tuff barndom, så jag vill göra något bra, jag vill hjälpa människor 

som inte mår bra. Det här i mitt liv har fått mig att växa, jag har lärt mig mycket 

och jag vet hur det är att inte har en bra barndom.” 

Elisabeth hävdar att detta gäller för andra såväl som henne själv, både erfarenheter samt 

identifikation kan vara ett motiv bakom ett engagemang; 

”Jag tror att det har en koppling till personer som har varit utomlands, att när de 

kommer hem så känner dem nått, speciellt om de har varit i tredje världen 

någonstans /…/ jag känner en direkt koppling, jag är själv från X så det känns som 

att jag hjälper mina egna.” 

Att försöka förändra världen är något Cassandra förespråkar, därför menar hon att det blir mer 

viktigt att engagera sig;  

”Att jag inte bara pratar om hur världen ska se ut utan jag gör något åt det /…/ om 

man brinner för något så ska man göra något åt det.  Omsätta tanke i handling.  Så 

var det för mig jag visste att jag skulle kunna göra något bra och det ville jag ta 

tillvara på.” 

Hon fortsätter sitt resonemang och menar att det är viktigt att göra sin del, att bidra med något 

till samhället, vad detta bidrag nu än är;  

”Att vilja göra något, att man ser att världen inte är helt okej. Att du försöker göra 

det lilla för att rättfärdiga din egen existens. Om det så är att du jobbar i 

bostadsföreningen för att du vill göra det bättre, jag tror allt sånt beror på att du 

vill dra ditt strå till stacken.” 
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Elisabeth menar att det är enklare att engagera sig om man har egna erfarenheter, medan 

Sanna belyser att även om identifikation är något bra så bör det inte vara huvudanledningen 

bakom engagemanget;  

”Om man kan relatera till det själv då vill man kanske hjälpa andra som har varit i 

samma sits som man själv.” 

”Det är många som varit med om saker och som vill hjälpa andra och det är 

fantastiskt att man kan det, men man måste vara klar med sig själv. Man måste ha 

bearbetat sina egna problem. Man blir så engagerad i ett ärende eller man 

projicerar känslor, man måste känna att man är klar med sitt.” 

Malin för ett allmänt resonemang om människans behov av att hjälpa andra. Hur detta kan 

påverka både individen som ger men även den som mottar hjälpen;  

”Jag tror människan mår så bra av att känna sig behövd. Alla har vi det behovet, att 

ta hand om varandra. Ge och ta. Man hjälper sig själv genom att hjälpa andra, och 

man känner sig själv genom andra.” 

Självbild 

Att synen på sig själv och därmed den egna självbilden påverkas av engagemanget var något 

som uttrycktes bland flera av respondenterna. Att känna sig behövd och känna att man gör 

något bra, var överlag återkommande beskrivningar när informanterna beskrev varför de valt 

att engagera sig.  I kombination med detta beskrev flera av respondenterna att uppdraget fått 

dem att utvecklas och växa som människor. Stina berättar hur hon upplever att hon själv 

utvecklats genom sitt ideella arbete.  

”Egentligen gör man ju det för sin egen skull, man vill känna sig behövd, som en 

bättre människa. Själv kan jag säga att jag har utvecklats mycket sen jag började, 

jag tänker på ett annat sätt, känner mig mer insiktsfull, jag dömer inte andra lika 

fort. Det har jag lärt mig. Det är nog en anledning till att man fortsätter, att man vill 

lära sig mer, både om sig själv och om andra” 

Samma tanke återkommer hos många av respondenterna, både Elisabeth och Linda uttrycker 

det som att de själva mår bra av engagemanget;  

”Det känns bra i mitt hjärta när jag engagerar mig, jag blir rörd när jag ser att jag 

kan hjälpa någon.” 

”Jag tror det, det får mig att känna mig bra, jag mår bra av att hjälpa andra /…/ 

Jag gör något bra så därför mår jag bra.” 

Egentligen så vet den ideelle ej hur den som mottar hjälpen känner, menar Sanna. Därför 

hävdar hon att engagemanget görs för de fördelar hon själv upplever;  

”Man gör det ju mycket för sig själv, det är ju svårt att veta hur den andra personen 

som tar emot hjälpen känner /…/ Det är samvetet, att fylla på karmakontot. Jag 

tappade min plånbok på tåget fick tillbaka den med allt i, jag tror det finns ett 
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samband.” 

Förutom den kunskap som fås av ett engagemang kan andra situationer i livet rättfärdigas.  

Cassandra uttrycker det som; 

”Jag känner mig lite mer kunnig och vågar tro på min egen kunskap. Och jag kan 

trösta mig de dagar jag inte gör något att jag ändå har ett möte på trosdag så jag 

kan ligga i sängen och kolla på serier, typ Gossip girl.” 

Att känna sig som en bättre människa ger den tydligaste effekten på självbilden, dock behöver 

detta ej vara i förhållande till andra utan Frida menar att detta handlar om hur man definierar 

sig själv; 

”Jag vill vara någon som gör saker som kommer andra till nytta.  Så jag känner mig 

väl lite bättre, alltså inte bättre än andra, men att jag är en bättre person än om jag 

inte skulle engagera mig.” 

Tema tre visar på att respondenterna i flera fall har egna upplevelser som gör att de kan 

identifiera sig samt förstå personerna dem hjälper. Dock poängteras det att det är viktigt 

att engagemanget inte blir en form av självhjälp, alltså ska egna upplevelser inte 

bearbetas genom detta engagemang. Istället är det pga. systerskap och av solidariska skäl 

som arbetet görs. Självbilden hos respondenterna stärks genom engagemanget då synen 

på än själv blir mer positiv. Genom att vara engagerad och därmed hjälpa andra mår 

respondenterna själva bättre, vilket är en väldigt väsentlig anledning till engagemanget.   

Diskussion 
Då denna studie är av ett kvalitativt slag gör den ej anspråk på någon form av 

representativitet, utan detta är en mindre undersökning med nio respondenter. Att slutsatserna 

som presenterats skulle kunna ses som allmängiltiga är därför föga troligt. Vidare har enbart 

en typ av ideellt engagemang studerats, därmed är eventuella slutsatser ej generella för alla 

typer av frivilligt arbete. Exempelvis är en feministisk grundsyn en faktor bakom denna typ av 

engagemang, dock är det föga troligt att det är en faktor bakom ett engagemang i en 

bostadsrättsförening. Dock har resultaten samt eventuella slutsatser både hög validitet och 

reliabilitet. Vidare innebär inte en låg representativitet att det resultat som studien genererat 

inte skulle vara av värde eller intresse.  

 

Likt nämnt i teoriavsnittet kan det, med utgångspunkt i Marcel Mauss, ses som en gåva att 

arbeta ideellt. En sådan parallell görs eftersom det inte finns en tydlig koppling till 

motprestationer. Att det ideella arbetet i själva verket innehåller flertalet förväntningar om 

reciprocitet kan dock konstateras med hjälp av det analyserade materialet. Bra meriter, 
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tacksamhet från organisationen och av mottagarna, en erhållen kunskapsbas samt respekt från 

omgivningen är återkommande tankar som de ideella ger uttryck för. Att då den så kallade 

”gåvan” är förknippade med vissa dolda villkor kan alltså tas för visst, även om dessa 

motprestationer är av högst försåtlig karaktär. Kanske borde det istället formuleras så, att det 

är svårt att föreställa sig om det finns några handlingar som är helt frikopplade från 

förväntningar om motprestationer. Så länge de bakomliggande motiven inte påverkar det 

utförda arbetet negativt, kan tänkas att förväntningar om exempelvis ett bättre CV istället kan 

fungera som ett incitament till att ta sitt uppdrag på stort allvar och därmed ge god hjälp till 

någon som är i stort behov utav det.  

 

För att återknyta till Bourdieus teorier kan det vidare konstateras att det är kapitalstarka 

individer som ingår i det empiriska materialet.  Samtliga har eller är på väg att skaffa sig en 

högre utbildning, vilket på många sätt öppnar dörrar för mer inflytelserika positioner. 

Samtidigt har de flesta kommit i kontakt med uppdraget genom sitt sociala kapital. 

Uppdragets tillkomst beror till stort av exponering för olika sociala arenor, där vänkrets, och 

lärosäten tycks vara de mest dominerande. Även detta fick stöd av bland annat Louis Penners 

artikel The causes of sustained volotarism och i Sköndalsinstitutets rapport, då det talades om 

hur nätverk och högre utbildning ofta hörde samman med ett engagemang.  I det ideella fältet 

tycks det även finnas ett habitus där oegennyttighet är normen, vilket innebär att sätta sig själv 

före andra samt att göra detta oavsett om det erkänns eller inte. Trots detta kan ju givetvis det 

sagda kopplas ihop med Marcel Mauss resonemang, samt även med Bourdieu, som menar att 

det bakom allt till synes oegennyttigt, finns tankar om symbolisk vinst och prestige. Precis 

som nämnts ovan, är denna symboliska vinst utan intresse så länge ett ideellt uppdrag utförs 

med de utsatta personernas bästa för ögonen, och att sådant arbetsresultat också genereras av 

den ideelle. Ett sådant resultat nås givetvis inte om den ideella, likt en av våra respondenter 

nämner, stjäl från kassan och därmed tar från dem som behöver det mest.  

 

En viss föreningsanda i den ideelles liv tycks inverka positivt på beslutet att engagera sig, 

vilket analysdelen vittnar om, då de flesta kommer från miljöer där flera är engagerade, även 

om detta engagemang kan se mycket olika ut.  Förvånansvärt kan vara att få tycks ha 

familjemedlemmar som är eller har varit aktiva i organisationer riktade mot kvinnor och barn, 

dock fanns en stor representation som hade politisk aktiva i sin familj och sin vänkrets vilket 

även det kan sägas tyda på ett starkt engagemang för människor och förändringsarbete.   
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När det kommer till Mead och social spegling kan ju denna teori ligga till grund för att förstå 

vad som sagts i intervjuerna. Många vittnade om hur de speglade sig i andras värderingar som 

uttryckte att de gjorde något bra, samt hur den egna självbilden förstärktes av organisationens 

uppmuntran, uppmuntran från mottagarna men även av en inre övertygelse innebärande en 

känsla utav att göra något bra, vilket i sin tur förde med sig att andra, sämre värderade 

beteenden kunde rättfärdigas genom engagemanget. Således utvecklades ett mig som inbegrep 

en känsla av att vara duktig, ambitiös och behövd. I samspel med detta utvecklades också en 

person som tar hand om andra.  Denna bild visade ju sig dock inte vara enbart positiv, utan 

istället vittnade fler om att de stundtals fick försvara sitt val av att jobba gratis, även om detta 

inte påverkade den ideelles helhetsbild av att denne gjorde något bra. Att engagera sig 

kvalificerade istället en bild av sig själv som medmänsklig, åsiktsstark och empatisk, där det 

frivilliga uppdraget blev en slags yttre manifestation om att så var fallet.   

 

Även von Essens begreppsdefinition stämmer i vissa delar överens med de begrepp som vi 

har fått genom materialet.  De aktiva pratar många gånger om en feministisk övertygelse, 

vilket i sin tur har lett fram till ett feministiskt påvisbart engagemang, där just sakfrågan och 

viljan att förändra står i centrum för valet av organisation. Att de som drar nytta av uppdraget 

ska vara en obekant person för den ideelle står klart, då det pratas en form av arbete, vilket är 

grundat i en stark förpliktelse men som samtidigt är ett utlopp för den aktives intresse. De 

volontärrelaterade motiven presenterade av Penner samt även Ramirez-Valles studie får 

därmed stöd, då många av de bakomliggande motiv som presenterades där även får stöd i 

denna uppsats. 

 

Det handlar om att generera kunskap om ett område som man intresserar sig för, om att få 

meriter så att man kan få mer inflytande i organisationen, alternativt lyckas bättre i sitt 

yrkesliv, eller om att man vill träffa likasinnade för att utbyta erfarenheter.  Flertalet av de 

som intervjuats poängterar att det inte är något fel med att vilja hjälpa andra om man varit i en 

liknande situation själv. Dock enbart i de fall då den ideelle har bearbetat sina egna 

upplevelser och känner att denne kan göra en ytterligare insats på grund av möjligheten till 

identifikation.  

Således finns det flera olika motiv till ideellt arbete där egen tid och gratis arbete utbyts mot 

företeelser av immateriell karaktär. Ett sådant upplägg tycks innebära att den ideelle kan 

bibehålla ett engagemang under en lång tid då uppdraget är kopplat till ren personlig 
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tillfredställelse och inte till prestationer såsom löneökningar och konkurrensfördelar som ofta 

återfinns i arbetslivet.  

Slutligen kan konstateras att många av de teorier som använts har fått stöd i uppsatsen, vilket 

på ett sätt kan upplevas som lite tråkigt då vi hade hoppats att komma fram till resultat som 

emotsäger vad som redan finns. Intressant är dock att relatera tidigare forskning och teorier 

till just detta specifika fält, då kopplingen till hjälporganisationer, kvinnor och barn, inte varit 

framträdande i samtliga av dessa.  

Fortsatt forskning 

Under studiens gång har nya frågeställningar väckts som i sin tur kan leda till nya studier. En 

fortsättning på denna studie skulle kunna vara att enbart intervjua män som är ideella i 

liknande organisationer. Detta då män är i minoritet i dessa grupper och därmed blir det 

intressant att se hur dessa män resonerar kring sitt val av organisation. Ett ytterligare steg 

skulle vara att sedan jämföra de manliga samt kvinnliga respondenternas svar för att se om det 

finns gemensamma motiv bakom engagemanget eller om det råder stora skillnader. 

 

Då den fenomenologiska ansatsens syfte är att finna den gemensamma kärnan i erfarenheten, 

vore en lämplig studie att välja respondenter från helt skilda organisationer. Detta för att på så 

sätt finna de generella orsakerna till varför människor lägger ner tid på frivilligt arbete. Finns 

det gemensamma utsagor mellan en person engagerad i bostadsrättsföreningen, en person 

aktiv i schackklubb och i stadsmissionen? Vad binder dessa individer samman och vad skiljer 

dem åt? 

 

Slutligen skulle det vara ytterst intressant att studera hur hjälpen mottas. Överensstämmer den 

hjälp som ges med den som behövs, och vem avgör vilken typ av hjälp som krävs/ska ges? 

Vidare är det intressant att genomföra en studie utifrån hur mottagaren känner. Finns det en 

skyldighet att återgälda den hjälp som ges alternativ känner personen att det ställs krav på 

denne att vara tacksam?  

Slutsats 

Det kan fastslås att det finns en mängd olika faktorer till varför kvinnor väljer att engagera sig 

ideellt för främst andra kvinnor, där de som vi hittade i empirin är presenterad som olika 

teman i vår analysdel. Dessa teman är; tema 1 personliga förutsättningar såsom normer i 

omgivningen och egna värderingar, tema 2 kallat vinning av engagemang, vilket innebär 

exempelvis möjlighet till bättre förutsättningar på arbetsmarknaden eller möjlighet till ny eller 
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mer omfattande kunskap samt tema 3 vilket kallas identifikation och personlig utveckling, och 

som berör hur den ideelles egna upplevelser och självbild har lett fram till ett beslut att 

engagera sig.   

Att kvinnor hjälper just andra kvinnor går att finna i detta, då ett intresse, kopplat till 

identifikation och en feministisk grundsyn, kan förklara både viljan att engagera sig såväl som 

valet av organisation. Även om dessa motiv kan var av väldigt skiftande karaktär bör det noga 

påpekas att det inte går att peka vad som skulle vara ”rätt” anledning att engagera sig. Alla de 

intervjuade berättar om olika faktorer i det egna livet samt om andra mer konkreta 

anledningar som har lett fram till engagemanget. Oavsett anledning så står det klart att de 

verksamma som ingår i vårt material tydligt brinner för sitt uppdrag, där motivet bakom denna 

gnista redovisats i tema ovan. Vi anser att vår forskning är relevant av den anledningen att den 

visar att det finns flera olika anledningar till att engagera sig och att vissa av dessa går att 

tillskriva de flesta av respondenterna. Med vetskap om dessa motiv kan ideella verksamheter 

få förståelse för hur de ska attrahera kompetenta och engagerade medarbetare, och därmed 

säkra att de på bästa sätt fyller den viktiga samhällsfunktion de är tänkta att fylla. 
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Bilaga 1 

Frågeguide 

 

Bakgrund  

1. Namn? 

2. Ålder? 

3. Sysselsättning (huvudsakligen)? 

4. Vad har du gjort tidigare? 

5. Utbildning? 

6. Har du barn?  

7. Gift? 

8. Hur länge har du arbetat ideellt? 

9. Hur kommer det sig att du började arbeta ideellt? 

10. Var har du jobbat ideellt tidigare? 

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

  

Ideellt arbete som fenomen 

12. Vad är din definition av frivilligt arbete? 

13. Vad är största skillnaden mellan förvärvsarbete och ideellt arbete enligt dig? 

14. Vad är skillnaden mellan ideellt arbete och en hobby?  

15. Har människan en plikt att engagera sig? 

16. Skulle denna organisation kunna bedrivas som företag eller finns det något syfte med 

att det är ideellt? 

Organisationsspecifika frågor 

17. Vad gör du konkret när du arbetar ideellt just nu, beskriv uppdraget? 

18. Varför började du i denna organisation? 

19. Hur trivs du inom organisationen? Varför trivs du? 

20. Finns det specifika värderingar i denna organisation som är särskilt viktiga för dig? 

21. Förväntar du dig att få något tillbaka av organisationen för ditt engagemang?  

22. Hur ser det ut socialt i organisationen, umgås du/ni utanför arbetet, stämning osv? 

23. Hade du förväntningar på vad ditt engagemang skulle innebära? Vilka förväntningar 

då? 

24. Stämde dina förväntningar på vad ditt engagemang skulle innebära med vad det 

faktiskt innebar? 

http://heb.sagepub.com/cgi/content/abstract/28/2/150
http://www.ideelltforum.se/Global/Ideellt%20Forum/PDF/Medborgarnas_insatser_och_engagemang_i_civilsamh_llet_l_ng_.pdf
http://www.ideelltforum.se/Global/Ideellt%20Forum/PDF/Medborgarnas_insatser_och_engagemang_i_civilsamh_llet_l_ng_.pdf
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25. Visar organisationen uppskattning för din insats? På vilket sätt? 

26. Tycker du att det skulle behövas mer uppskattning? På vilket sätt? 

27. Hur skulle detta kunna förbättras? 

28. Skulle du kunna tänka dig jobba i denna organisation även om den inte visade någon 

uppskattning alls? Varför? 

Motiv till engagemang 

29. Är någon i din närhet aktiv, har detta påverkat dig? Hur? 

30. Varför tror du att andra engagerar sig? 

31. Vilka anledningar tycker du det generellt finns till varför människor vill hjälpa andra? 

32. Finns det fel anledning?  

33. Vad är det bästa med att vara engagerad? Kan du ge ett exempel på en bra situation? 

34. Vad är det sämsta med att vara engagerad? Kan du ge ett exempel på en svår/dålig 

situation? 

35. Varför engagerade du dig i just i en organisation riktad mot kvinnor? 

36. Varför tror du att andra engagerar sig i just i en organisation riktad mot kvinnor? 

37. Känner du att du får ut något av att engagera dig? Vad? 

38. Förväntar du dig något av de du hjälper? Vad? Varför förväntar du dig detta (inte)?  

39. Hur tror du din omgivning/ samhället som stort påverkas av ditt engagemang? 

 

40. Får du det du förväntar dig?  

41. Har ditt engagemang förändrats över tid? 

42. Vad anser din omgivning om att du är frivilligt aktiv? 

43. Hur tror du folk utanför organisationen ser på dig som ideellt arbetande? 

44. Känner du att du har någon nytta i livet av att du engagerar dig ideellt utanför 

organisationen? Vilken nytta? 

45. Påverkas dina framtidsutsikter av ditt engagemang?  

46. Finns det specifika händelser i ditt liv som har gjort att du engagerar dig? Om ja, 

berätta gärna.  

47. Skulle du säga att din självbild påverkas av ditt engagemang? På vilket sätt? 

48. Har du någonsin varit i en situation där ideellt arbetande har hjälpt dig? 

49. Vad skulle kunna få dig att sluta engagera dig? 


