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Sammanfattning/Abstract 

This paper attempts to illustrate a gap when it comes to the knowledge about unpaid 

volunteers in Swedish organisations. The person-oriented explanations of individual 

preferences when choosing an orientation in which to volunteer does not suffice to 

explain and enlighten the fact that there is a gender-based division that orientates 

women towards voluntary work within organisations with a social direction, while men 

tend to choose sports-oriented voluntary tasks. This illustrates a pattern that is common 

in society in general. Eight interviews including four women volunteering in socially 

oriented organisations and four men in sports-oriented organisations have been 

conducted. An attempt has been made to explain results from earlier research as well as 

the respondents reasoning about their voluntary work with gender related theories. The 

aim has been to situate individual choices of preference to a larger context that 

illustrates those as not completely individual but also as formations that makes a 

symphony with the general ideas about feminine and masculine qualities.   
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1. Introduktion 
Med en unik och stark folkrörelsetradition har frivilligt arbete satt sin prägel på det svenska 

civilsamhället under lång tid. Den vuxna svenska befolkningen engagerar sig i stor omfattning 

ideellt i dagens Sverige (Habermann i Blennberger, Habermann & Jeppsson Grassman 2004: 

20). Under 1990-talet ökade också intresset i Norden för samhällsvetenskaplig forskning 

kring den ”frivilliga sektorns” verksamhet, ett område som tidigare ägnats litet intresse. Detta 

har, exempelvis, resulterat i fyra befolkningsundersökningar där svenskarnas frivilliga 

engagemang undersökts år 1992, 1998, 2004 samt 2010 - publicerat i Jeppsson Grassman, 

1993; Jeppsson Grassman & Svedberg, 1999; Olsson m.fl. 2005 samt Svedberg m.fl. 2010). 

Huvudsakliga frågor i dessa undersökningar har varit vilka som engagerar sig i frivilligt 

arbete, samt frivilligarbetes karaktär och bestämningsfaktorer. Till skillnad från många andra 

länder så har den socialt orienterade delen av frivilligt arbete visat sig vara relativt liten i 

Sverige, medan sektorn domineras av exempelvis organisationer inom kultur- och 

fritidsområdet samt idrottsorganisationer (Stark & Hamrén, 2000).  Med detta har det visat sig 

att män i något högre grad är frivilligt aktiva än kvinnor, även om kvinnors aktivitet tycks 

öka.  

  

Ser man närmare på könsfördelningen visar det sig att andelen (såväl som antalet) kvinnor 

ändå dominerar starkt just då det gäller det frivilliga arbetet som har en social inriktning. 

Dessa könsskillnader har uppmärksammats i studier kring det frivilliga sociala arbetet (se 

vidare Blennberger i Blennberger, Habermann & Jeppsson Grassman 2004), men 

förvånansvärt litet intresse tycks ha funnits för att söka vidare förklaringsmodeller till varför 

så är fallet. Förklaringarna till kvinnornas dominans kan vara många, varför det är viktigt att 

belysa detta förhållande ur ett flertal skilda perspektiv och på olika nivåer. Von Essen (2008: 

9f) belyser vikten av att kontext och biografiskt perspektiv måste tas i beaktning vid studier 

av sociala fenomen. Därför bör studier av den sociala inriktningen av det ideella arbetet 

betraktas ur ett större perspektiv, och inkludera även andra typer av ideellt arbete. Detta har 

tagits i beaktning i större delen av de studier som studerats inför denna uppsats gällande 

engagemanget inom frivilligt socialt arbete, och så kommer att göras även här. Det är med 

andra ord den kvinnliga dominansen inom det frivilligt inriktade sociala arbetet denna studie 

intresserar sig för, vilken sannolikt enklast kan förklaras då den ställs i relation till andra typer 

av frivilligt engagemang. Här ställs könsfördelningen inom det frivilliga sociala arbetet i 

kontrast till densamma då det gäller frivilligarbetet inom idrottsföreningar.  
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Det är såväl sociologiskt som genusvetenskapligt relevant att studera könsfördelningen då det 

gäller det ideella arbetet i Sverige idag. En betydande del av tidigare forskning (bland andra 

Habermann, 2001; Jeppson Grassman, 1993 & 1995 m.fl.) har undersökt de engagerades 

motiv till det frivilliga arbetet. Dessa studier har visat att motiven till stor del ser densamma ut 

oavsett vilket kön frivilligarbetaren har eller vilken typ av ideellt arbete hon eller han 

engagerar sig i. Med tanke på den tydliga könsuppdelningen inom den ideella sektorn bör det 

dock vara av intresse att vidare förklara sådana individuella val på en aggregerad eller 

strukturell nivå – det vill säga ta hänsyn till att individuella handlingar och val även beror på 

dennes positioner – eller positioneringar – i olika typer av strukturer. I detta fall avser jag 

sociala och kulturella konstruktioner av könsidentitet och könsordning när jag talar om 

strukturer. 

 

Eftersom det i de befolkningsstudier som gjorts visat sig att många frivilligarbetare påbörjat 

sitt ideella engagemang eftersom de blivit tillfrågade är det också av intresse att undersöka 

könsfördelningen inom frivilligarbetet på en relationell nivå. Därför kommer jag att använda 

mig av en förklaring som jag menar med framgång förmår att förena båda dessa nivåer till en 

helhet. 

1.1 Disposition  
I uppsatsens introduktion ingår ovanstående inledning samt de begreppsdefinitioner som 

diskuteras nedan. I del två klarläggs uppsatsen syfte och frågeställningar. Nästa avsnitt 

skildrar i korthet den historiska bakgrund över frivilligt arbete i Sverige som kan vara av 

betydelse för en lite bredare förståelse av frågeställningen. Vidare såväl framställs som 

diskuteras tidigare forskning som är relevant för studien i detta avsnitt. Den fjärde delen 

redogör för de teoretiska utgångspunkter som kommer att användas som förklaringsmodeller i 

uppsatsen. Metoddelen beskriver efter detta val av metod och vidare det tillvägagångssätt som 

använts samt bearbetning av material. Även etiska övervägande och studiens tillförlitlighet 

diskuteras närmre i detta avsnitt. I följande avsnitt presenteras analysen av empirin och det 

resultat som uppsatsen dragit fram, vilket sedan förstås med hjälp av de teoretiska 

utgångspunkter som introducerats i avsnitt fyra. Efter detta följer en avslutande diskussion 

samt förslag till vidare forskning i området. 

1.2 Definitioner och begrepp 
Begreppspreciseringen som förekommer i området är tämligen konturlös, då ingen enhetlig 

definitionsnyckel finns att tillgå. Jag är medveten om den begreppsproblematik som 
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förekommer, exempelvis då begrepp som ”frivilligt arbete” kan vara motsägelsefullt i den 

bemärkelsen att man kan ifrågasätta det helt och hållet frivilliga valet på flera olika sätt även 

då det gäller denna typ av arbete. Ett frivilligt engagemang kan lika gärna ha sin förklaring i 

komplexa psykologiska eller kulturella sammanhang (exempelvis kan det handla om 

förväntningar på en själv och andra), något som även poängteras av Stark och Hamrén (2000: 

17). Inom frivilligt arbete tycks ju framförallt individens kön spela en avgörande roll då det 

gäller vilken typ av frivilligarbete som denne engagerar sig i.  

 

I denna uppsats kommer jag dock att använda mig av begreppet frivilligt arbete som 

synonymt med ideellt arbete. Med detta menar jag oavlönat arbete som utförs på fritiden 

i anslutning till någon förening eller organisation, och som inte bara är till nytta för den 

aktiva individen själv. Studien utesluter helt det frivilliga arbete som utförs informellt – det 

vill säga sådana som utförs i vardagslivet utan någon slags organisatorisk ram. Von Essen 

(2008: 29) pekar också, som en huvuddefinition i svensk forskning, på ideellt arbete som just 

oavlönat och formaliserat. I denna studie kommer även begrepp som engagemang, arbete och 

insats att vara likbetydande med ovanstående koncept. Enligt Blennberger (1993; se även 

Stark & Hamrén 2000) kan även begreppet ”ideell” väcka associationer som kan vara 

problematiska; det kopplas ofta samman med idéer om altruism och osjälviskhet. Detta är 

ingenting som denna uppsats tar ställning till. Dock har uttrycket välgörenhet exkluderats, då 

detta kan betraktas som ett såväl värdeladdat som förlegat begrepp. Med frivilligt socialt 

arbete avses i denna uppsats insatser (inom ramen för en förening/organisation) som har en 

grundläggande välfärdsinriktning. Aktuellt inom diskursen kring det frivilliga sociala arbetet 

är idén om en frivillig sektor samt diskussionen om insatser inom det civila samhället, där de 

frivilliga (sociala) insatserna ställs i relation till den offentliga sektorn och välfärdsstaten. 

Vilken begreppsapparat som används tycks i det stora hela vara en ideologisk fråga (vilket 

även tycks insinueras av Amnå (1995: 14) samt Dahlkvist (1995: 153-230). Van Til (1988) 

har tidigare fört fram det faktum att hur det frivilliga arbetet beskrivs, och då framförallt med 

vilka begrepp, till stor del har att göra med det ideologiska tolkningsföreträdet i gällande 

kontext. Med detta försöker denna uppsats i möjligaste mån att undvika dessa begrepp för att 

minimera risken för användningen av redan värdeladdade uttryckssätt.   

 

I vissa fall har jag upptäckt en viss problematik med att helt och hållet dra en gräns mellan det 

som denna uppsats definierar som frivilligt socialt arbete, samt frivilligt arbete inom idrotten 

där tydliga sociala verksamheter ju också äger rum. Denna ståndpunkt har i de flesta fall 
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framförts just av de manliga respondenter som engagerar sig frivilligt inom idrotten. Denna 

uppsats argumenterar ändå för just en sådan uppdelning, då engagemanget inom 

idrottsorganisationer inte på samma sätt har en primär välfärdsinriktning. Med detta följer att 

organisationstypernas förhållanden till välfärdsstaten skiljer sig åt, liksom dess roll som 

bärare av sociala värden och processer. 

 

Uppsatsens sätt att definiera frivilligt arbete har en svaghet i det att den omfattar en tämligen 

stor mängd praktiker, trots att den avgränsar denna undersökning till frivilligt arbete med 

direkt social inriktning samt frivilligt arbete med inriktning på idrott. Von Essen (2008: 47) 

visar att en alternativ definition skulle kunna grunda sig i en mer precis definition som inte 

definierar frivilligt engagemang utifrån antingen eller (frivilligt engagemang) utan snarare 

som mer eller mindre. Genom att beskriva vilka insatser som är mer och vilka som är mindre 

ideella, menar Von Essen att man kan komma längre än de med de dikotoma definitioner som 

delar upp praktiker i sådana som är ideella och sådana som inte är det. Denna uppsats 

argumenterar dock för att det finns en fördel med att använda just en sådan dikotom 

uppdelning; dels för att på ett tydligare sätt kunna avgränsa undersökningen men även för att 

på ett fördelaktigare sätt kunna utnyttja den tidigare (svenska) forskning som finns i området. 

 

Då begrepp som frivilligarbete används åsyftas alltså såväl socialt inriktade insatser som 

ideella insatser inom idrottens arena. Då enbart socialt inriktade insatser, alternativt särskilt 

frivilliga insatser som utförs inom idrotten avses, anges detta särskilt. 

2. Syfte och frågeställning 
Med ovanstående sagt är min övergripande frågeställning följande;  

 

Hur påverkar kön individers val av frivilliga engagemang?  

 

Mitt syfte med uppsatsen är inte att presentera ett allomfattande svar på denna fråga, utan 

snarare att lyfta fram en lucka som behöver fyllas inom ramen för forskning kring frivilligt 

arbete i Sverige: Jag söker förklara könsfördelningen utifrån ett strukturellt (sociologiskt och 

genusrelevant) perspektiv, där hänsyn tas till sociala och kulturella konstruktioner av 

könsordning. Som grund för att besvara frågeställningen använder jag mig, förutom mina 

teoretiska utgångspunkter, av såväl tidigare forskning samt egna intervjuer. De egna 

intervjuerna utförs just för att många tidigare studier (exempelvis Habermann, 2001 & 2007; 
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ovan nämnda befolkningsstudier, m.fl.) har frågat sig varför individer ägnar sig åt frivilligt 

arbete snarare än varför de ägnar sig åt just den typ av frivilligt arbete som det är fråga om. 

3. Tidigare forskning 
För att läsaren skall bilda sig en djupare förståelse för frågeställningen belyser detta avsnitt till 

att börja med, om än kortfattat, det (svenska) frivilliga arbetets betydelse rent historiskt. Det 

är problematiskt att beskriva frivilligt socialt arbete och frivilligt arbete med inriktning på 

sport utifrån ett perspektiv där dessa sektorers historia beskrivs som separata sådana. Det kan 

dock vara lika problematiskt att beskriva de båda utifrån samma premisser. Jag är medveten 

om detta, och kommer för enkelhetens skull här att integrera dessa här som rörelser eller 

föreningar, och kommer i vissa fall främst att betona den sociala verksamheten. 

  

Den forskning som vidare kommer att lyftas fram fäster, som nämnt ovan, avseende vid Von 

Essens idé om att ta hänsyn till aktuell kontext då man ägnar sig åt samhällsvetenskapliga 

studier. Även Jeppsson Grassman (1993) poängterar att exempelvis amerikansk forskning 

inom samma område inte ”automatiskt” kan överföras till de specifika förhållanden som 

gäller för frivilligt arbete i Skandinavien. Därför fokuseras här på främst svenska studier, men 

även nordiska studier där Sverige omnämns har använts. En annan anledning till denna 

avgränsning är att den utomnordiska forskningen, och alldeles särskilt den anglosaxiska, är 

omfattande (Von Essen, 2008: 31). Därför skulle denna uppsats inte kunna göra dessa studier 

rättvisa. Stor vikt har fästs vid ovan nämnda befolkningsstudier då det i Sverige i övrigt är 

tämligen glest då det gäller denna typ av forskning. Ett andra grundläggande fokus har lagts 

vid den forskning som behandlar just motiv till frivilligt arbete. 

3.1 Kort historisk överblick 
Den svenska forskning som finns kring frivilligarbetet har till stor del haft en inriktning och 

tradition som har anknytning till studier av sociala rörelser (Jeppsson Grassman & Svedberg, 

1995: 88), där organisationernas roll och möjligheter inom demokratiska system stått i fokus. 

Qvarsell (1995: 20f) menar att den sociala och politiska utvecklingen i det svenska samhället 

som skett under de senaste århundradena inte helt kan förstås utan ett uppmärksammande av 

den roll som olika typer av föreningar och sammanslutningar spelat. Intresset för bildandet av 

sådana i början av 1800-talet signalerade enligt författaren det faktum att det traditionella 

samhällets organisationsformer inte längre motsvarade de behov och intressen som fanns i 

samhället. De stora folkrörelserna ledde till en politisk verksamhet, och bildade efter 

parlamentarismens genombrott basen för stora delar av samhällsarbetet. Med inflytandet från 
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den växande urbana medelklassens livsideal, blev familjen den viktigaste enheten för socialt 

ansvar. Såväl Qvarsell (1995) som Habermann (2007) pekar på dagens svenska samhälle som 

en process där de sociala strukturerna och den ideologiska förståelsen förändras, vilket inger 

förnyad aktualitet åt frågor som ställs kring organisationernas roll i det politiska klimatet. 

Därmed öppnar författarna upp för en förståelse av organisationen av frivillig verksamhet 

utifrån ideologiska innebörder och perspektiv. Med den moderna socialpolitiken betonas i 

första hand den enskilde individen och inte familjen. Den offentliga sektorn är idag av 

omfattande art och innehar det övergripande sociala ansvaret, men har faktiskt inlånat 

metoder och perspektiv från den föreningsbaserade verksamheten. Qvarsell pekar dock på att 

statens roll i det svenska samhället är på väg att försvagas, vilket innebär att utrymme för 

organisationsformer inom det civila samhället eller sociala fältet ökat, och kommer enligt 

författaren att fortsätta öka (Qvarsell, 1995: 24 & 38f) .  

 

Jordansson (1998) söker att framhäva kvinnornas del i den verksamhet som rörelserna 

innebar. Fattigdom och sociala problem uppfattades under den här tiden som moraliska 

problem. Med detta låg det nära till hands att ta hjälp av det moraliska föredöme inom det 

religiösa engagemanget som kvinnorna förknippades med. I själva verket uppmanade kyrkan 

kvinnorna att delta i församlingarnas fattigvårdsarbete redan under ett tidigt 1800-tal 

(Jordansson, 1998: 159f; se även Mill, 1869 för en vidare diskussion kring temat). Med ett 

synsätt där sociala problem betraktas som moraliska problem istället för politiska, kunde detta 

legitimera att hålla kvinnorna utanför politiken och istället skapa en egen sfär för den 

kvinnliga moraliska omsorgen. Fattigvårdspolitiken har med detta kommit att kallas för 

kvinnlig välgörenhet. Författaren pekar vidare på de förväntningar som ställdes på individen, 

vilka såg ut på olika sätt för män och kvinnor. Ser man tillbaka genom backspegeln kan man 

konstatera att just dessa förväntningar tycks ha infriats; kanske likafullt bibehållits. 

3.2 Befolkningsstudierna 
Fyra befolkningsundersökningar har, som ovan nämnts, utförts där svenskarnas frivilliga 

engagemang undersökts (1992, 1998, 2004 samt 2010). Huvudsakliga frågeställningar har 

varit vilka som engagerar sig i frivilligt arbete, frivilligarbetets karaktär och dess 

bestämningsfaktorer. Det frivilliga arbetes bestämningsfaktorer är de faktorer i människors 

levnadsförhållanden som har betydelse för att förklara att man ägnar sig åt frivilligt arbete 

(Jeppsson Grassman & Svedberg, 1993:103). Den grundläggande frågan som ställts i alla 

befolkningsstudierna är följande: 
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Vi är intresserade av att kartlägga det som kallas för frivilligt arbete, dvs sådant arbete och 
sådana insatser som utförs på frivillig grund, oavlönat (eller med symboliskt arvode) och på 
fritiden. I vissa sammanhang kallas detta för ideellt arbete (…) Har du under de senaste 12 
månaderna utfört frivilligt arbete inom (…) [uppräkning av olika organisationstyper såsom 
idrottsförening, kvinnoorganisation, konsumentkooperativ]. 
 (Svedberg, Von Essen & Jegermalm 2010: 13f)  

 

Svenskarnas ideella engagemang har visat sig vara påfallande stabilt under åren, och 

Svedberg, Von Essen & Jegermalm menar att de små förändringarna knappast bör betonas 

alls (Svedberg, Von Essen & Jegermalm, 2010: 13). Tabell 1 visar hur medborgarna genom 

åren besvarat frågan. Tabellen är hämtad ur rapporten från den senaste 

befolkningsundersökningen. 

 

Tabell 1. Omfattning av ideellt arbete1. Andel (i procent) av befolkningen efter kön samt totalt 1992, 
1998, 2005 & 2009 (Svedberg, Von Essen & Jegermalm, 2010: 13).  
 
 Män Kvinnor  Totalt 

1992 52 44 48 

1998 53 50 52 

2005 53 49 51 

2009 54 43 48 

 

Vi kan dock utifrån tabellen läsa att männens ideella engagemang i dagens läge liksom 

tidigare är signifikant större än kvinnornas. Detta gäller framförallt för idrotten (Svedberg, 

Von Essen & Jegermalm, 2010: 19-20). Liktydiga resultat gäller för övrigt för Statistiska 

Centralbyråns sätt att mäta (SCB, Levnadsnivåundersökningen 2008; se även Svedberg, Von 

Essen & Jegermalm, 2010: 20), där utgångspunkten ligger i medborgarskap och engagemang. 

Idrotten har varit, och är fortfarande, den frivilligorganisation där allra flest gör insatser. Detta 

gäller såväl för kvinnor som för män. Läsaren bör dessutom uppmärksammas på att de som 

arbetar ideellt ofta gör insatser inom mer än en organisation (Svedberg, Von Essen & 

Jegermalm, 2010: 15). I samtliga undersökningar har det också visat sig att svenskarna i hög 

grad är medlemmar i den organisation där de arbetar ideellt2.  

 

Ålder är tillsammans med kön en bestämningsfaktor som har stor betydelse för den enskilda 

medborgarens ideella engagemang (Svedberg, Von Essen & Jegermalm, 2010:16f). 

Sammanfattningsvis kan man säga att det är bland personer som är mellan 30-45 år (vilket 

                                                 
1 De två första studierna omfattar åldern 17-64 medan de senare omfattar åldern 16-74 år  
2 Detta är ett samband som ökar med ålder; äldre är alltså i högre grad medlemmar i organisationer där de utför 
den frivilliga insatsen 
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gäller för båda könen) där den största andelen som gör frivilliginsatser återfinns. Med detta 

antyds att varken föräldraskapet eller det egna förvärvsarbetet utgöra hinder för frivilligarbete. 

Gifta personer arbetar också frivilligt i större utsträckning än singlar. Det verkar också vara så 

att den som redan gör en ideell insats i större utsträckning gör så kallade informella insatser. 

Med detta har såväl befolkningsstudierna som andra studier konstaterat att den som redan gör 

mycket tycks komma att göra ännu mer (Svedberg, Von Essen & Jegermalm, 2010: 22 & 58; 

Stark & Hamrén, 2000: 26 f m.fl.), något som har kommit att betecknas som det kumulativa 

medborgarskapet. 

 

En annan viktig förklaringsfaktor kan vara föreningstraditionen i den egna uppväxtfamiljen 

(Olsson, Svedberg & Grassman, 2005: 9; Svedberg, Von Essen & Jegermalm, 2010: 23 m.fl.). 

Därtill kommer att såväl högre inkomst som högre utbildningsnivå slår igenom på så sätt att 

ju högre inkomst och (framför allt) utbildningsnivå, desto starkare samband med ideellt arbete 

(Svedberg, Von Essen & Jegermalm, 2010: 22-24). Detta samband tycks för övrigt gälla 

starkare för kvinnor än män. Sambandet mellan inkomst & utbildningsnivå då det gäller 

ideellt arbete kopplar Svedberg, Von Essen & Jegermalm (2010: 58f) till ett klasstema där de 

menar att vissa grupper har lättare att få tillgång till resurser för att både kunna påverka saker 

och ting, men även för att kunna genomföra livsprojekt. Till detta bör tilläggas att icke 

svenskfödda är frivilligt engagerade i lägre utsträckning än svenskfödda, vilket möjligtvis 

skulle kunna förklaras inom ramen för författarnas klassbegrepp.   

 

Rent generellt är alltså arketypen av en frivilligarbetare i dagens Sverige en man som är ”mitt 

i yrkeskarriären, som är välutbildad och socioekonomiskt välförankrad, som har barn och är 

svenskfödd samt kommer från en familj med tradition av föreningsarbete” (Svedberg, Von 

Essen & Jegermalm, 2010: 58).  

3.3 Motiv till frivilligt arbete 
Intervjustudier med människor som jobbar ideellt visar att dessa ofta inte har enbart ett enda, 

utan snarare flera motiv till att börja arbeta ideellt (Jeppsson Grassman, 1993; Jeppsson 

Grassman & Svedberg, 1995; Habermann, 2001 m.fl.). Med detta kan man fråga sig vad som 

kan räknas som motiv till en viss handling, som i det här fallet skulle utgöra handlingen 

frivilligt arbete. De studier som jag redogör för här tycks företrädesvis behandla sådana motiv 

ur en individualistisk förklaringsmodell, något som jag återkommer till senare. Denna uppsats 

lyfter samtidigt fram de studier som behandlar motiv för att börja arbeta ideellt snarare än vad 
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detta engagemang betyder för den engagerade under tiden, då man kan anta att initiala och 

fortsatta motiv kan skilja sig åt. Människor kan samtidigt ha svårt att minnas varför de 

påbörjade sitt ideella engagemang, något som poängteras av Jegermalm, Von Essen och 

Svedberg. Uppsatsen tar denna osäkerhetsfaktor i beaktande, men argumenterar för att 

tillräcklig forskning bedrivits just då det gäller motiv till frivillighet, för att tillräcklig visshet 

och tillförlitlighet bör förekomma. Von Essen menar dessutom att nordisk forskning har 

intresserat sig för just motiv till frivilligt arbete, och att därför åtminstone en tämligen god 

uppfattning bör finnas om sådana motiv såväl som om hur ett antal olika socioekonomiska 

förutsättningar påverkar ideellt arbete (Von Essen, 2008: 29). Men han förmedlar en viktig 

poäng då han nämner att många av dessa studier faktiskt ”bara” pekar på statistiska samband. 

 

I befolkningsstudien som utfördes 1993 ställde sig Jeppsson Grassman frågan hur det kommer 

sig att individer engagerar sig frivilligt. Studien visade att det vanligaste mönstret för 

de frivilligt aktiva påbörjat sitt ideella engagemang var att de blivit ombedda att engagera sig 

– detta gällde för hela 62 procent av de tillfrågade (Jeppsson Grassman, 1993: 87f). Studien 

kom även fram till att män i större utsträckning börjat arbeta ideellt för sina egna behov och 

intressen än kvinnor (Jeppsson Grassman, 1993: 89). Senare studier har visat ett liknande 

samband, men det har varit alltför svagt för att några egentliga slutsatser skall kunna dras om 

detta. Överlag verkar det som att de främsta skälen till att människor engagerar sig frivilligt är 

just att de vill göra nytta för organisationen, göra nytta för andra eller utöva sitt eget intresse 

(Svedberg, Von Essen & Jegermalm, 2010: 28). Vissa engagerar sig vidare för att bidra till 

det egna lokalsamhället, medan något färre arbetar ideellt eftersom det är ett sätt att påverka 

samhället. Nedanstående tabell 2 visar resultatet av frågan vilka som var de främsta 

anledningarna till att påbörja frivilligt engagemang under 2009 års befolkningsundersökning.  

 

Tabell 2. Vilka var de främsta anledningarna till att du började arbeta frivilligt? Svar totalt för alla som 
arbetar ideellt och fördelat på kön 2009 (procent). 
 Män Kvinnor Totalt 
Jag vill bidra till organisationen 66 54 60 
Jag vill göra nytta för andra människor 53 62 57 
Det är ett sätt att utöva mitt intresse 57 54 55 
Det är ett sätt att bidra till mitt lokalsamhälle 35 42 38 
Jag vill påverka samhället 14 22 18 
Jag vill ingå i ett sammanhang 14 15 14 
Jag känner mig tvingad 8 9 9 
Jag vill ha något att göra 8 9 8 
Annat skäl 14 13 13 
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De motiv som framställs som alternativ då det gäller denna fråga har en stark koppling till 

såväl egennyttiga som altruistiska motiv. Intressant vore att närmare fördjupa sig i de 

respondenter som sällat sig till kategorierna ”jag känner mig tvingad” och ”annat” för att 

upptäcka de motiv som inte kan förklaras utifrån just ovanstående begrepp. 

 

Även Habermann (2001) ställer sig frågan varför människor engagerar sig ideellt, och 

kommer på liknande sätt fram till att kön har mycket liten betydelse till de motiv som 

framställs av de engagerade. Vidare finner hon att ålder har en lite större betydelse, 

framförallt då det gäller ”egennyttiga” motiv (Habermann, 2001: 194). Samtidigt poängteras 

att trots att de frivilliga aktiviteterna är såväl ålders- som könsspecifika (Habermann, 2001: 

201) – där ”äldre kvinnor” generellt sett återfinns inom socialt inriktade verksamheter medan 

”yngre män” hittas inom idrottens frivilliga engagemang – så är de motiv som framställs 

mycket lika. Och motiven är blandade – hon talar i själva verket om en motiv-mix. Detta 

liknar i det närmaste ett rangordningssystem där varje frivilligarbetare har sin egen skala eller 

blandning av motiv. Författaren belyser i sin undersökning begreppet gensidighed 

(motsvarande ömsesidighet) som ett mått där egennytta och altruism förenas till en formel av 

meningsbringande åt det frivilliga arbetet. Man ger, men man får också någonting 

(Habermann, 2001: 241f). 

 

Forstorp (1995: 226ff) beskriver, med tydlig inspiration av Mauss (se Gåvan, 1972), det 

ideella arbetet utifrån en teori som hör till moralisk ekonomi. Han menar att ekonomi utan 

tvivel har att göra med denna typ av mänskliga relationer, varför det på flera sätt är 

betydelsefullt att tala om ”det ideella arbetes moraliska ekonomi”. Det ideella arbetet ingår, 

menar han, i en moralisk ekonomi såsom social relation. Som betalningsmedel i transaktionen 

i det ideella arbetet förekommer ett givande (ej pengar) – gåvan är så att säga en handling som 

kännetecknar ideellt arbete. Som social transaktion så finns här å ena sidan givare och å andra 

sidan mottagare. I det här fallet ger den engagerade alltså någonting till någon eller några 

andra. Det kan handla om tid, hjälpsamhet, energi eller annat, men att ge av sin tid och sitt 

intresse representerar ett givande i lika hög grad som att ge ett ting. Författaren argumenterar 

dock för att den rena gåvan (i det här fallet hjälpsamheten) är en omöjlighet, och att gåvan 

som i det här fallet ingår i en kedja av utbyten som kan kallas för moralisk ekonomi. Med 

detta ifrågasätter han det idealiserade givandet som en enkelriktad process där inte någon 

form av utbyte ges till känna, och menar att man bör fråga sig vad det finns för möjligheter att 
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förstå det ideella arbetet utifrån sådana transaktioner som en ”annan” typ av lönsamhet 

(Forstorp, 1995: 224). 

 

Kvinnor svarar enligt befolkningsundersökningarna oftare än män att de vill göra nytta för 

andra människor, medan fler män förklarar att de vill bidra till organisationen (Svedberg, Von 

Essen & Jegermalm 2010: 29f). Det skulle troligtvis enklast kunna förklaras utifrån de olika 

typer av verksamheter som i hög grad engagerar män respektive kvinnor. Kvinnor svarar 

också i större utsträckning än män att de vill påverka samhället. Detta är anmärkningsvärt 

med tanke på att män i högre utsträckning än kvinnor befinner sig på sådana positioner i 

ideella organisationer där den faktiska möjligheten att påverka samhället är större (Svedberg, 

Von Essen & Jegermalm, 2010: 29). Detta är något som syns inom idrotten, där Habermann 

(2007) i sin undersökning pekar på att kvinnor, trots att de utövar idrott i lika stor utsträckning 

som män, enbart utgör 38 procent av idrottsföreningarnas aktiva medlemmar. Därtill innehar 

kvinnorna enbart 26 procent av ledarposterna inom idrottsverksamheterna. Den vanligaste 

uppfattningen bland såväl kvinnor som män är ändå att vägen till en ledarpost går via ett eget 

val, varför kvinnorna själv måsta ”välja” om de vill ha makt i organisationen. Det tycks alltså 

gå långsamt med jämställdhetsplanens mål om att kvinnor och män skall dela inflytande och 

ansvar (Habermann, 2007: 64). Författaren argumenterar med detta för att det är på tiden att 

det skapas plats till kvinnliga värden, ambitioner och behov inom idrotten. Samtidigt 

poängteras att det inte enbart är idrotten som skall välja kvinnorna, detta menar författaren att 

de redan officiellt gjort enligt jämställdhetsplanen. Strukturella ingrepp har en positiv effekt 

på attityder till jämställdhet, menar Habermann, men det krävs också att kvinnorna själva 

väljer att prioritera idrottens ledning. Något som de ännu inte har gjort. 

I övrigt tycks män och kvinnor uppge likartade svar för vilka motiv de har för frivilligt arbete. 

 

Som synes är den mest omdiskuterade och hitintills utforskade frågan i sammanhanget 

huruvida frivilligt arbete grundar sig på altruistiska eller egoistiska motiv, eller med andra ord 

huruvida individers motiv grundar sig i egennyttan eller allmännyttan. Jag återkommer till 

detta.  

4. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt skildras de teoretiska utgångspunkter som bildar det analytiska ramverket i denna 

studie. Som grund för analysen ligger ett antal intervjuer som genomförts men även den tidigare 

forskning jag redogjort för ovan, dock vill jag här med hjälp av det analytiska ramverket 
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presentera förklaringsmodeller som på ett tillämpligt sätt tar fasta just på förhållandet mellan 

struktur och aktör.     

4.1 Doing gender/Att göra kön  
De olika positioner som män och kvinnor disponerar i samhället kan med fördel betraktas som 

en följd av de socialt definierade kategorierna som begreppen man och kvinna utgör. Inom 

sociologin har därför begreppet genus, som synliggör socialt normerande aspekter av dessa 

kategorier vilka inte har med det biologiska könet att göra, flitigt använts vid sidan av kön. 

Här inkluderas även på förhand givna föreställningar om vad som utgör manliga respektive 

kvinnliga egenskaper. Butler visar på hur genus utgör en norm då individers handlingar tolkas 

utifrån sådana föreställningar och med detta styr individers agerande. Butler (1988 – Med 

flera: se exempelvis Erson, Edlund & Milles, 2007) menar dock vidare att såväl kön som 

genus bör studeras och begripas just som sociala konstruktioner, eftersom även den mänskliga 

kroppen är kopplad till en aktiv process där kulturella och historiska möjligheter och 

regleringar beskriver vad som utgör manligt och kvinnligt. Här avser jag ändå att använda 

mig av genus som begrepp för att tydliggöra olikheter mellan könen som socialt konstruerade 

snarare än biologiska.  

 

West & Zimmerman (1987) lyfter också fram genus liksom något som görs. Med detta 

åskådliggör författarna såväl mellanmänskliga som strukturella faktorer; reproduktionen av 

genus styrs av individuella handlingar och interaktioner, vilka är dirigerade utifrån den 

kontext och de sammanhang där dessa individer ingår. Med detta tar sig individen an görandet 

av genus, i detta att de handlingar och val som sker på individuell nivå underbygger och 

förstärker förekommande idéer om skillnader mellan man och kvinna. Författarna menar att 

just ”könsskillnad” är att betraktas som den mest fundamentala skiljaktigheten i vilken 

människor klassificerar varandra (så även Fenstermaker & West, 1995: 17), eftersom denna 

skillnad verkställs i all interaktion. Detta förhållningssätt har kritiserats (Deutsch, 2007, m.fl.) 

för att osynliggöra möjligheten att åstadkomma förändring, då fokus bör ligga på hur 

individen på samma sätt som de genom sina handlingar kan göra genus faktiskt kan göra 

skillnad. Deutsch menar att på samma sätt som strukturella förändringar möjliggör 

förändringar på interaktions- och individnivå, så kan förändringar på den senare nivån öppna 

upp för förändringar på strukturell nivå (2007: 119f). Författaren argumenterar vidare för en 

begreppsapparat där ”doing gender” står för de sociala praktiker som reproducerar idéer om 

kön, medan undoing gender pekar på de som reducerar dessa. Författaren menar, som 
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exempel, att vid jämförande av olika generationer finner man förändringar över tid då det 

gäller genusidentiteter.  

  

Butler (1988: 528) menar att just de konkreta handlingar som uppfyller idéer om genus är vad 

som konstituerar det, och utan dessa handlingar skulle inget genus finnas. Normen är ett sätt 

att skapa en gemensam standard, och den som avviker från normen definieras fortfarande 

utifrån den. Med detta bör genus tolkas som performativ handling; könsskillnader existerar 

endast i den utsträckning som individer iscensätter dessa (Butler, 1988: 527). Genusidentitet 

grundar sig med detta, förenklat sett, i repetitiva handlingar vilka tolkas utifrån normen. Om 

inga handlingar utfördes som återgav skillnader mellan man och kvinna, skulle med andra ord 

inga sådana skillnader finnas. Därför går det också att undersöka hur genus ”görs” i samhället 

av individer och deras handlanden; ”normen måste studeras såsom den agerar just i sina 

effekter” (Butler, 2004: 68). Butler menar vidare att normen som genus utgör grundar sig i 

språket. Språket spelar en betydande roll då det konstituerar människan sätt att betrakta och 

förstå omvärlden. Språket är inte enbart ett sätt att kommunicera – det språk med vilket man 

kommunicerar underbyggs av ett sätt att förhålla sig till omgivningen (Butler, 1988 & 2004; 

se även McLeod, 2010: 18). Med detta är den språkliga handlingen, som barnmorskans 

direkta konstaterande av barnets kön, av direkt betydelse för görandet av genus. Att genus 

utgör en norm innebär att den ”styr handlingars sociala begriplighet, men den är inte 

detsamma som handlingarna den styr” (Butler, 2004: 59). Normen har alltså en yttring som 

tycks vara oberoende av handlingarna som den styr. 

 

Det problematiska är att föreställningar om genus trots allt ordnar samhällslivet och de 

verksamheter som inryms i detta (Jordansson, 1998: 13). Att använda genus som enstaka 

kategori för skillnader människor emellan är dock inte helt rättvis. Intersektionalitet är ett 

begrepp som indikerar att olika socialt konstruerade kategorier som genus, klass och etnicitet 

verkar tillsammans, och samtidigt bestämmer dimensionerna för varandra (Andersson, 2003; 

de los Reyes, Molina & Mulinari, 2007, m.fl.). Hur de samverkar beror på vilken kontext de 

återfinns i, vilket kan tyckas självklart då de utgör just socialt konstruerade indelningsgrupper. 

Med detta ligger alla kategoriernas innebörder under ständig förändring och rekonstruering. 

Det bör också poängteras att inte heller ”man” eller ”kvinna” är heterogena kategorier, med 

vilket det följer en viss fara för att använda könskategorier. Erson (2006) nämner exempelvis 

att det inte finns enbart en maskulinitet. Att vara maskulin kan alltså ha skilda innebörder 

beroende på det sociala sammanhanget. 
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4.2 Föreställningar om kön och genuspositioneringar 
Även Hirdman (2001: 25f) ställer sig frågan vad ”talandet” spelar för roll när det gäller 

görandet av man och kvinna. Författarens eget svar har stora överensstämmelser med Butlers 

ståndpunkter kring språket, då Hirdman beskriver att talet ”är verklighet, speglar villkor och 

verklighet”, samt skapar villkor och verklighet. Talandet, medelst språket, är enligt 

författaren i högsta grad ett görande talande som syftar till att förstå världen och att förstå sig 

själv i världen. Detta kan alltså förstås som kulturell produktion. Med språk, tal och handling 

gör vi genus. 

 

Hirdman söker vidare att förklara hur föreställningar kring manlighet respektive kvinnlighet 

är uppbyggda för en bredare förståelse av genuskonstruerandet. Människornas kroppar är, 

menar författaren, inte olika nog för att utgöra tillräckliga anledningar till det isärhållande 

som sker då det gäller exempelvis arbetsfördelning. Hirdman (2001: 52-59) lyfter fram tre 

formler för en vidare förståelse av ett sådant isärhållande, vilka naturligtvis bör förstås som 

idealtyper men som har ett betydelsefullt förklaringsvärde för förståelsen av hur stereotypa 

föreställningar om manligt och kvinnligt ser ut. Mannen betecknas i samtliga fall som A. Till 

att börja med visar formeln A – icke A hur kvinnan definieras utifrån det faktum att hon är en 

”icke-man”. Formeln A – a demonstrerar hur kvinnan genom tiderna blivit betraktad som en 

sämre version av mannen. Den normativa formeln ställer författaren upp som A-B. Denna 

formel belyser även den hur genus görs med isärhållande, i det här fallet beskrivs kvinnan och 

mannen som av olika naturer med inneboende åtskilda egenskaper. En sådan uppfattning är 

för övrigt vanligt förekommande, så även då det gäller åtaganden som syftar till att skapa 

jämställdhet (se vidare Hirdman, 2001: 180f). Då kan parollerna exempelvis låta förstå att ett 

tillvaratagande av de olikheter som kvinnor och män besitter och använda dem på ett positivt 

sätt är av stor betydelse för likvärdigheten.  

 

I samtliga ovanstående formler finns det ofrånkomligen en inbyggd förståelse av genus som 

något som görs. Ett ständigt görande krävs för att A inte skall bli a eller B, eller rentav icke-a. 

Att vara man är att inte vara kvinna. Författaren (2001: 114) menar vidare att den historiska 

empirins lyckade bevisningar för avskrivandet av olikhet och särskildhet har störts av en enda 

sak; en intensiv social och enskild prägling till olikhet. 
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5. Metod 

Inledning 
Under metodavsnittet såväl redogör jag för den metod jag använt mig av i utförandet av denna 

uppsats, samt diskuterar tillvägagångssätt och råmaterial. Jag tar också upp de etiska 

överväganden som gjorts under studiens gång, samt diskuterar de svårigheter och brister som 

metoden inneburit. Istället för en fristående diskuterande metoddel, kommer en diskusson 

kring metoden att infinna sig löpande i texten i detta avsnitt. 

5.1 Kvalitativ Metod 
Valet av metod har styrts av studiens övergripande frågeställning. Mitt intresse för hur 

människor talar om sitt frivilliga engagemang har också lett mig till att använda mig av en 

kvalitativ strategi. Kvalitativa studier, och i all synnerhet fenomenologiska sådana, lägger 

vikten vid hur individer själva uppfattar och tolkar sin verklighet. Kvalitativa undersökningar 

rymmer samtidigt en bild av den sociala verkligheten som en obeständig egenskap som hör 

till individernas skapande och konstruerande förmåga (Bryman, 2002: 35 samt 250f), en 

ståndpunkt som är i hög grad väsentlig här. Bryman (2002: 35) menar också att studier som 

använder sig av just kvalitativ metodik i huvudsak betonar ett induktivt förhållningssätt då det 

gäller relationen mellan teori och forskning, där tyngdpunkten läggs på generering av teorier. 

Det är dock tveksamt påstående att säga att denna studie haft just en induktiv ansats. 

Uppsatsen har ambitionen att utgå ifrån de intervjuade individernas berättelser, men samtidigt 

har den egna förförståelsen för det studerade fenomenet kommit att manövrera de reflektioner 

som gjorts över de berättelser som framställts. Intervjusvaren har applicerats till och förståtts 

med hjälp av befintliga genusteorier, och med detta har varken teorin eller empirin så att säga 

föregått den andra. Denna uppsats argumenterar för att den helt och hållet materialdrivna 

arbetsgången, liksom den alltigenom teoridrivna, förstås som en idealtyp snarare än ett 

renodlat tillvägagångssätt. I själva verket växlar utföraren av kvalitativa studier oftast (se 

exempelvis Bergman, 2005: 87-88; Mills, 1971: 190-192; och Berner, 2005: 32), så även i 

detta fall, mellan teori och empiri. Med utgångspunkt i genusteorin kan de individuella 

redogörelserna komma att beskrivas utifrån ett större perspektiv, där relevansen ur en 

sociologisk synvinkel blir större. Den empiriska metod som denna uppsats har använt sig av 

är den kvalitativa intervjun. Sådana ger en möjlighet att se hur intervjupersonerna själva ser 

på sitt frivilliga engagemang, vilket har inspirerats utifrån ett fenomenologiskt tolkande 

förhållningssätt. Butler (1988: 522f) menar att ett fenomenologiskt-inspirerat angreppssätt är 

fördelaktigt för att förstå hur kulturella strukturer eller mönster återskapas genom individuella 
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handlingar och praktiker, samt hur till synes personliga handlingar kan bli begripliga genom 

att situera dessa i en bredare kontext. Med andra ord handlar det om att visa prov på hur 

verkligheten ordnas genom handlingar som utförs utifrån ett subjektivt medvetande.  

5.2 Avgränsningar 
Denna studie belyser individers frivilliga arbete inom ramen för en eller flera organisationer. 

Med andra ord utesluts helt det informella arbete som utförs vid sidan av de etablerade 

organisationerna. Med detta utelämnas det frivilliga engagemang som företer sig i form av 

stöd- och hjälpinsatser utanför hemmet, som exempelvis kan utföras för att på ett eller annat 

sätt hjälpa släktingar, grannar, arbetskamrater eller vänner som är i behov av olika typer av 

insatser. Till informella hjälpinsatser räknas även vissa insatser som sker i hemmet. Denna 

studie har inte avgränsat kriterierna för de fyra idrottsföreningarna närmare, då den 

verksamhet som bedrivs inom dessa kan betraktas som avgränsade ”i sig självt”. Då det gäller 

organisationerna där de socialt inriktade frivilligarbetarna verkar, är dessa stora sådana som 

har andra verksamheter såväl i Sverige som i andra länder. Alla dessa organisationer har 

fokus på humanitära samt sociala problem och rättigheter. Respondenterna har dock valts ut 

utifrån den typ av frivilliga engagemang som denne utför, varför organisationerna i sig har 

mindre betydelse för denna studie. Med detta kommer ingen av intervjuerna att analyseras 

med någon tanke på vilken organisation som respondenten tillhör. Rent geografiskt avgränsar 

sig denna uppsats av flera anledningar till Stockholmsområdet, bland annat på grund av 

resurser samt den tidsram inom vilken uppsatsen skett.  

5.3 Urval  
Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på hur det kommer sig att så många kvinnor 

som engagerar sig frivilligt väljer att göra detta inom ramen för sociala verksamheter och 

praktiker, medan engagerade män i sin tur ofta gör så inom idrottsföreningar. Det är inte en 

enkel angelägenhet att komma fram till hur det urval skulle se ut som bäst fångade in ett svar 

på en sådan övergripande fråga. Med en fenomenologiskt-inspirerad utgångspunkt ville 

studien fånga in respondenternas egna utsagor om sina drivkrafter och anledningar till det 

frivilliga engagemanget. Därför har just män som engagerar sig frivilligt i idrottsföreningar 

samt kvinnor vilka engagerar sig frivilligt i socialt inriktade organisationer valts ut. Ett 

alternativ till detta var att intervjua såväl kvinnor som män vilka engagerar sig inom ramen 

för frivilligt socialt arbete, för att se huruvida deras motiv visade sig vara olika eller ej. Med 

tanke på det resultat som framkommit ur de studier som presenterats ovan under rubriken 

motiv till frivilligt arbete där män och kvinnor i stort framställer samma motiv för sitt 
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engagemang, resonerar denna uppsats ändå för just den uppdelning som istället använts. Med 

denna uppdelning kan den vidare frågan ”varför just” ställas. Då invägning skett även av den 

rent omfångsmässiga ramen för denna uppsats föll det sig lämpligt att intervjua fyra män och 

fyra kvinnor. Samtliga respondenter är ideellt engagerade inom en eller flera organisationer. 

Ingen av de som är verksamma med flera ideella engagemang har visat sig vara engagerade 

inom både social verksamhet och idrott, men en av respondenterna som ägnar sig åt frivilligt 

arbete inom idrotten har blivit tillfrågad att ställa upp även på socialt inriktat frivilligarbete 

och tackat nej.   

  

Urvalskriterierna för frivilligarbetarna var följande; (1) kvinna som ägnar sig åt frivilligt 

arbete med social inriktning inom ramen för en eller flera organisationer samt (2) man som 

ägnar sig åt frivilligt arbete som är inriktad på idrottsverksamhet inom ramen för en eller flera 

organisationer. Detta urval kan uppenbart kritiseras för att reproducera kön genom dela upp 

respondenterna i just kategorierna kvinnor och män. Detta är problematiskt på flera plan. 

Exempelvis kan ett sådant språkbruk öppna upp för en förståelse av könstillhörighet som en 

effekt av verkliga och naturenliga könsskillnader. Det är också problematiskt att använda ett 

sådant tvåkönssystem och samtidigt framhäva just kön som en social konstruktion. Studien är 

dock medveten om detta, och dessa kategorier används här just för att upptäcka de socialt 

konstruerade skillnader som finns. Vidare bör poängteras att respondenternas kön i denna 

studie bestämts utifrån en tillämpning av socialt bestämda markeringar för en sådan 

klassificering, som namn, klädsel och andra könsbestämmande faktorer som är av just social 

betydelse. 

 

För att få tag på respondenterna har ett icke slumpmässigt bekvämlighetsurval med inspiration 

av typen snöbollsurval utförts. Ett bekvämlighetsurval består av sådana personer som för 

tillfället finns tillgängligt för den person som utför studien (Bryman, 2001: 114f). 

Snöbollsurval i sin tur är en form av bekvämlighetsurval där de analysenheter som 

undersökaren har kontakt med eller får tag i initialt kan hjälpa till att hitta andra enheter 

(Esaiason m.fl. 2007: 216). Dessa kan i sin tur hjälpa till att hitta fler, och så vidare. Esaiason 

liknar detta vid en snöboll som rullar på och blir större och större; i detta sammanhang blir 

intervjupersonerna fler och fler för varje led. Med tanke på att mitt urval inte var så stort, blev 

snöbollen inte så stor. Risken med detta är naturligtvis att urvalet enbart skulle kunna 

innehålla respondenter från en speciell delmängd av även en relativt begränsad population. 

Det är dock inga av respondenterna som känner varandra (med min vetskap), ingen har så att 
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säga varit den andras ”första led”. Denna typ av urval begränsar också möjligheten till 

generalisering av studiens resultat. Detta bör dock inte betraktas som ett större problem, då en 

kvalitativ studie inte gör anspråk på att generalisera det empiriska materialet. Dannefjord 

(2005: 34-36) poängterar att en studie på ett sätt bör kunna generaliseras för att vara 

vetenskapligt intressant. Generalisering betyder dock inte nödvändigtvis samma sak med ett 

kvalitativt förfaringssätt som det gör då man använder kvantitativ metod, utan man bör tänka 

på vad det är som skall generaliseras när det gäller kvalitativ metod. Det är nämligen just 

teorin som generaliseras, inte den empiri som man samlat in – den fungerar snarare som 

argument eller stöd för (eller emot) teorin (Dannefjord, 2005). 

 

I förberedelserna inför studien skickades förfrågningar ut till ett antal organisationer, där 

studiens syfte beskrevs kort och vidarebefordringar till eventuella respondenter efterfrågades. 

Samma förfrågan skickades ut till ett antal bekanta, där jag frågade om de kände någon 

frivilligt aktiv person inom ett av dessa områden. En person blev tillfrågad då jag passerade 

fotbollsplanen på vilken dennes frivilliga arbete just utövades. Att få tag på intervjupersoner 

visade sig inte vara något som helst problem – ett stort intresse för att delta i studien har visat 

sig framförallt då det gäller frivilligarbetare som ägnar sig åt social verksamhet.  

5.4 Intervjuer som metod 
Den intervjumetod som använts i studien är semistrukturerade sådana. Denna typ av intervju 

kan liknas vid ett samtal där risken att inte få svar på intervjufrågorna minskar. Undersökaren 

har i denna typ av intervju en lista över teman som skall vidröras, samtidigt som respondenten 

har en stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman, 2002: 301). Med detta har en 

tämligen stor variation skett då det gällt intervjuernas form, där vissa skett under aningen mer 

strukturerade former än andra. Detta har inte utgjort något större problem, då en hel del 

relevanta mönster ändå kunnat urskiljas från respondenternas svar. Intervjufrågor och teman 

har självfallet utformats på ett sätt som underlättat för ett svar på undersökningens 

frågeställningar. För detta har särskilda transkriberingsnycklar använts. Samtliga 

intervjuobjekt har själva valt en lämplig plats för intervjun, vilket kan vara positivt då 

respondenten har möjlighet att välja en plats där denne känner sig trygg att samtala. Detta har 

medfört att intervjuer skett på högst varierande platser; alltifrån fotbollsplaner och caféer till 

bibliotek och föreningslokaler. Att använda sig av samtalsintervju som metod för med sig en 

fördel då såväl undersökaren som respondenten kan ställa följdfrågor om någonting skulle 
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vara oklart. Den kunskap som produceras med intervjun som metod söker inte efter en 

”verklig sanning”, då olika tolkningar kan göras beroende på vilka som medverkar.  

5.5 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) har utfärdat en rad forskningsetiska rekommendationer som bör tas i 

akt vid empiriska studier. Sådana är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att leva upp till informationskravet har 

studiens övergripande syfte och frågeställningar presenterats för samtliga respondenter3. 

Information om frivillighet att delta i studien har också framgått. Samtliga respondenter har 

även inför intervjutillfället meddelats att undersökaren endast kommer att använda det 

insamlade materialet till aktuell uppsats. Samtliga intervjuer har ljudinspelats, varför 

respondenterna också informerats att enbart undersökaren kommer att lyssna på materialet. 

Avidentifiering av all data har skett, så att ingen skall ges möjlighet att ändå förstå vilka 

deltagarna i studien är. Dock avslöjas personens kön automatiskt med tanke på det urval som 

skett. Slutligen har nyttjandekravet uppfyllts eftersom ingen inhämtad information på något 

sätt kommer att utnyttjas kommersiellt. Samtliga deltagare har även tillfrågats om de önskar ta 

del av den färdiga studien. 

5.6 Reliabilitet och Validitet 
Det har förts diskussioner om huruvida begrepp som validitet och reliabilitet är relevanta då 

det gäller kvalitativa studier, och i så fall hur begreppens innebörd skall omformas från att 

innefatta sådana krav som är mer tillämpliga för studier av kvantitativ art. Jag använder mig 

här av Brymans (2002) precision och anpassning av validitet och reliabilitet. 

5.6.1 Reliabilitet 
Studiens reliabilitet rör frågan om huruvida en studies resultat skulle se likadant ut om det 

genomfördes igen samt av någon annan (Bryman, 2002: 257ff). En studies reliabilitet ökar 

exempelvis då flera forskare kommer överens om hur de skall tolka det empiriska materialet. 

En tydlig redogörelse för den metod som använts bör också öka studiens reliabilitet. Denna 

uppsats reliabilitet har påverkats av såväl den sociala roll som undersökaren haft, samt den 

oundvikliga förförståelse som funnits för fenomenet ideellt arbete. För att öka uppsatsens 

reliabilitet har dock transparens för såväl metod- som analysprocess eftersträvats.  

                                                 
3 Detta har för övrigt med stor sannolikhet påverkat de svar som tillhandahållits av de flesta respondenterna. Jag 
återkommer till detta nedan. 
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5.6.2 Validitet 
Det skall också finnas en stor överrensstämmelse mellan det empiriska materialet och de 

teoretiska idéer som utvecklas. Bryman menar att en styrka då det gäller kvalitativa 

undersökningar är just det faktum att möjligheten oftast finns för undersökaren att säkerställa 

en hög grad av överrensstämmelse mellan begrepp och observationer. Att definiera ideellt 

arbete har inte varit den enklaste av uppgifter, varför respondenternas egna definitioner av 

detta har fått spela in här till viss grad. I övrigt har studien försökt att så tydligt som möjligt 

definiera de begrepp som på ett eller annat sätt annars kunnat betraktas som mångtydiga eller 

besvärliga. Då det gäller generaliserbarhet ansluter sig denna studie till Dannefjords (2005) 

uppfattning om att det trots allt är teorier som då de tillämpas generaliseras i kvalitativa 

studier. Och dessa har valts med omsorg. 

6. Empiri – resultat och analys 
I det här avsnittet kommer resultatet från de utförda intervjuerna att presenteras. Studiens 

urval resulterade i åtta intervjuer, vars upplysningar delats in i specifika teman efter att 

transkriberingarna lästs igenom. Detta har gjorts för att på ett sakenligt sätt upptäcka likheter 

och mönster, eller helt enkelt gemensamma erfarenheter, i det insamlade empiriska materialet. 

 
Figur 1. Kodningsschema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dessa teman kommer, tillsammans med den tidigare forskningen, vidare att förstås med hjälp 

av den teoretiska analysramen som introducerats ovan. 

6.1 Respondenter 
Här följer en närmare presentation av de respondenter som deltagit i studien, för att läsaren 

skall kunna förstå kontexten på ett tydligare sätt då resultat och citat presenteras nedan. Varje 
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person har avidentifierats varför fiktiva namn används här. För att ytterligare avidentifiera 

respondenterna anges inte deras ålder4 här med tanke på det fåtal intervjuer som genomförts, 

men respondenter mellan cirka 25-70 år har intervjuats. 

 

Sara arbetar frivilligt i ett flertal socialt inriktade verksamheter, samtidigt som hon innehar 

styrelseuppdrag för en organisation med sådan verksamhet. Hon sökte sig själv till 

frivilligengagemanget och uppdragen tar en stor del av Saras tid. Marie arbetar frivilligt inom 

social verksamhet med fokus på integration. Hon studerar samt jobbar extra. Hon är även 

engagerad i andra frivilliguppdrag inom kultursektorn som tar mer av hennes tid, men socialt 

frivilligarbete ägnar hon sig åt cirka 2 timmar i veckan. Marie blev tillfrågad om hon ville 

engagera sig, då hon själv uttryckt en sådan vilja för en bekant. Sofia är ideellt engagerad i en 

annan verksamhet som fokuserar på språkinlärning och integration. I övrigt studerar hon och 

jobbar extra flera dagar i veckan. Det frivilliga arbetet kräver ungefär tre timmar i veckan 

samt tid för planering. Hon sökte sig själv till just detta, men har tidigare blivit tillfrågad om 

hon kan hjälpa till som fotbollstränare i en klubb som hon inte var medlem i. Hon tackade nej 

till detta. Anna är engagerad i en verksamhet där vänskap och möten över gränserna hör till 

ledorden. För övrigt arbetar hon heltid, och har blivit tillfrågad att delta i fler verksamheter 

samt styrelseuppdrag. Hennes ideella engagemang tar mellan sex och sju timmar i veckan, 

och hon sökte själv efter ett frivilliguppdrag med just denna inriktning. 

 

Markus är engagerad som fotbollstränare, och hans frivilligengagemang tar mellan fyra och 

fem timmar i veckan. Markus blev tillfrågad av föreningen om han kunde ställa upp som 

tränare, då han är pappa till en av lagmedlemmarna. Han arbetar också på heltid. Anders är 

innebandytränare, ett uppdrag som tar tre timmar i veckan. Han blev tillfrågad av klubben om 

han ville bli tränare då han själv spelat som ung. Även Anders jobbar på heltid. Mattias är 

innebandytränare i en annan förening. Även han blev tillfrågad av föreningen om han ville 

engagera sig i detta och arbetar i övrigt på heltid. Mattias frivilliga engagemang tar kring tre 

timmar i veckan. Olof engagerar sig som fotbollstränare på sin fritid. Olof spelar själv i laget 

som han tränar, och blev med detta tillfrågad om han kunde ställa upp att samtidigt träna 

laget. Olof arbetar på heltid och tycker att det är svårt att avgöra vilken tid det frivilliga 

engagemanget egentligen tar med tanke på att han själv tränar i laget och ändå skulle ”varit 

                                                 
4 Detta kan betraktas som en brist med tanke på att ålder i nämnda befolkningsstudier har visat sig ha en 
betydelse då det gäller val av frivilligt arbete. Åldern har dock inte lika stor betydelse i denna studie som 
fokuserar på frivilligt arbete och genus.  



 23 
 

där”. Tiden varierar också beroende på säsong. Utöver träningar räknar han med ungefär fyra 

timmar per månad. Olof har även blivit tillfrågad om han kunde engagera sig inom en 

frivilligorganisation som är inriktad på socialt arbete, men tackat nej. Ingen av respondenterna 

tjänar pengar på sitt engagemang, dock kan övriga fördelar förekomma i vissa fall, såsom 

utbildningstillfällen. 

6.2 Personliga motiv eller erfarenheter 
Nedan analyseras resultatet från intervjuerna med hjälp av de teoretiska utgångspunkter som 

presenterats ovan. Alla punkter från kodningsschemat kommer att behandlas, även om dessa 

flyter in i varandra och därför inte genomgående behandlas en i taget. 

 

Samtliga respondenter beskrev motiven till vald inriktning av frivilligverksamhet med stark 

betoning på personligt intresse. De flesta av intervjupersonerna tycktes kunna relatera ett 

tydligt preferensmönster för män och kvinnor inom frivilligarbete rent generellt, men ville 

ändå betona sina egna val och preferenser som enskilda och personliga sådana. Detta var 

tydligt i flera fall redan innan intervjutillfället då studiens syfte beskrevs; samtliga 

respondenter visade sig ha en tydlig förförståelse som just inneslöt män i frivilligarbete inom 

idrotten och kvinnor där frivilligarbetet riktar in sig på social verksamhet. Med detta visade 

sig de flesta också vara positiva till en sådan studie, medan en tveksamhet fanns hos de flesta 

till att ”just de” var rätt personer att inkludera eftersom deras motiv ändå handlade om 

personligt intresse snarare än om genusreglera(n)de strukturer.  

 

Tidigare erfarenheter, kunskap och personligt intresse var därför tydligt förknippade till svar 

på frågan varför respondenterna valt ett engagemang inom just den typ av frivilligarbete som 

denne är verksam i. Samtliga av de män som arbetade ideellt betonade företrädesvis det egna 

idrottsintresset och erfarenheten som inkörsport till det ideella arbetet. Kvinnorna som 

arbetade frivilligt inom organisationer med social inriktning betonade sina värderingar om 

allas lika värde, och därtill sina kunskaper om hur det ”kan vara”; att den svenska välfärden 

inte täcker allas behov. Ett intresse för lika rättigheter och att hjälpa människor som har det 

svårt var alltså här den starkaste drivkraften, medans det att hjälpa människor i sin närmaste 

omgivning samt ett intresse för idrotten i sig tycks ha varit en starkare drivkraft för männen 

inom idrotten. Endast en av de frivilligarbetande männen, Markus, skulle kunna tänka sig att 

istället ägna sig åt frivilligt socialt arbete, men uttryckte ändå en viss tveksamhet kring detta:  
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Men..  jag skulle absolut kunna tänka mig att göra något mer socialt…för.. jamen 
hjälpa människor och så, kanske Amnesty eller nåt sånt. Men, jag menar, det är ju det 
här med att man ska hinna med […] så det är väl tveksamt egentligen. Jag menar, 
man ska ju kunna ge nåt också […]A, jag vet inte.. 

Intresset för att hjälpa människor underströks i de flesta fall att det kom från egna 

erfarenheter, exempelvis enligt följande svar: 

Jag har sett människor i min närhet behandlas jävligt illa, tyvärr, men.. jag har sett 
orättvisor och[…]ta till exempel integration, det behövs förståelse från alla håll. 
Och.. medvetenhet. Det här är mer som ett.. jag vet inte.. komplement? Eh.. [..]Ja! 
komplement till staten, det som finns.. det funkar ju inte.. Och jag är inte 
intresserad av sport, jag är.. [skratt] jävligt ointresserad faktiskt! (Marie) 

Intresseväckande nog så har samtliga av de kvinnor som intervjuats själva varit aktiva som 

spelare inom minst en idrottsförening, men ingen av dem är det längre. Sofia, som blivit 

tillfrågad om hon kunde tänka sig att bli fotbollstränare, har svårt att svara på frågan om 

varför hon svarade nej till det erbjudandet: 

Varför? Jag vet inte.. inte alls, faktiskt.. men.. jag tror att.. nej, jag vet inte. Det skulle 
nog vara mycket roligare egentligen, än att hålla på med det här. Men.. jag menar.. nu 
hjälper man ju människor på ett annat sätt. […] Det är liksom bättre på det sättet, det 
behövs ju också.. men det här behövs ju verkligen. 

Olof, som är fotbollstränare idag, blev en gång tillfrågad om han kunde tänka sig att jobba 

ideellt inom en förening med socialt inriktad verksamhet. Han svarade nej, menar han, 

eftersom han inte är tillräckligt intresserad av att hjälpa andra på det sättet. Det ligger inte i 

hans intresseområde, helt enkelt. Övriga respondenter svarar också helt klart nej på frågan om 

de kan tänka sig att syssla med ”den andra” typen av frivilligarbete. Detta hänvisas främst till 

eget intresse, kunskap och som i citatet ovan tveksamhet om huruvida respondenten 

personligen verkligen har något att tillföra till detta område. Ett annat exempel är följande 

citat från Mattias: 

[..] det finns ju andra som gör det där bättre än mig, jag menar.. [haha] tror jag i alla fall.. 
sen om det är fler kvinnor eller män, jag vet inte.. det handlar väl om intresse det också? 

Här framkommer ett förhållningssätt som gör det klart att det personliga intresset helt klart 

kan tros vara präglat av vilket kön en person tilldelats. Det kan med andra ord antas att det 

personliga intresset förbättrar den frivilliga insatsen, och att det personliga intresset har med 

kön att göra. Med detta existerar könsskillnader just på ett sådant sätt som West & 

Zimmerman (1987) beskriver, där såväl handlingar som uppfattningar reproducerar 

föreställningar om kön. Även om de motiv som framställs är högst personliga för de individer 

som väljer det frivilliga arbetet, så avtecknar det sig uppenbart mönster som tyder på att även 

det personliga vidare kan placeras in i en kontext där personliga erfarenheter, preferenser och 

intressen faktiskt har någonting med de föreställningar och/eller förväntningar som är 
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förknippade till kön att göra. Motsatsparet egennytta – allmännytta tycks otillräckliga här då 

det gäller att beskriva individuella motiv till frivilligt arbete, samt då det gäller val av frivilligt 

engagemang. Det tycktes enklare för de som var engagerade inom idrotten att påvisa sitt val 

av engagemang som självklart: 

Jag menar, det här har man ju haft med sig hela tiden och varit aktiv redan som grabb så att 
säga.. som både spelare och, nu då, som tränare. Det blir mer självklart liksom än att hålla 
på med nåt annat, nä, det vore inte så intressant.(Anders) 

Då det gäller verksamhet inom ett engagemang som har en tydligare inriktning på social hjälp 

talas det snarare om en förhöjd medvetenhet och kunskap än en självklar roll som 

omsorgstagare. Vissa gånger har det dock dykt upp svar som tyder på något annat; 

De5har väl inte fått lärt sig på samma sätt heller, det här med att se att vissa andra 
människor har andra behov som inte de har. Sen är det ju speciellt äldre som har 
blivit, jag menar, det är ju på ett annat sätt nu men lite är det väl så att.. Eftersom 
kvinnor jobbar med service och sådär till exempel. […]Jag menar, att vi har fått lära 
oss att se sånt på ett annat sätt. Det tror jag i alla fall.(Anna) 

Här uppmärksammar respondenten, likt Deutsch (2007), en skillnad som enligt denne faktiskt 

existerar om man ser till ”äldre” och ”yngre” individer. Det har alltså skett förändringar av 

kön och dess normer över tid. Samtidigt läggs en annan viktig poäng fram i citatet; kvinnor 

har fått lära sig att se andra behov på ett annat sätt. Det framkommer här att detta gäller bland 

annat arbetsfördelning, men på frågan om ett förtydligande hur hon menar visas en svårighet 

upp då det gäller att mer exakt beskriva detta: 

Nä men det gäller väl allt egentligen. [haha] alla områden liksom. Jag vet inte, faktiskt. 

Kanske kan detta ha sin beskrivning i Butlers tes om att genus föds redan med det språk som 

barnet lär sig att tänka utifrån. Med detta tycks uppdelningen i manligt och kvinnligt och dit 

kopplade föreställningar självklara. Varje individ definieras vidare utifrån existerande normer 

och föreställningar om manligt och kvinnligt, och bedöms på ett till synes självklart sätt 

därefter. Allt detta när ett visst (självklart) sätt att tänka och agera – både som man eller 

kvinna och gentemot man eller kvinna. Detta reproducerar i sin tur detsamma. Individuella 

intressen, val och handlingar kan med detta beskrivas som influerade av komponenter som 

språk, sammanhang och omgivning. Det gör inte valen mindre individuella, men det 

understödjer en förklaring av strukturella omständigheter utifrån individuella val och vice 

versa.  

                                                 
5 ”De” i det här fallet syftar tillbaka på ”männen” i största allmänhet 



 26 
 

6.3 Föreställningar om manligt och kvinnligt och genusrelaterade 
förväntningar 
Trots att ingen direkt fråga i ärendet ställdes, så avtecknades i de flesta av respondenternas 

svar tydliga mönster när det gällde föreställningar gällande förekommande skillnader mellan 

män och kvinnor. Dessa skillnader motiverades, vid ifrågasättande, snarare med skilda 

intressen och erfarenheter än inneboende biologiska skillnader mellan könen. Ofta förekom 

också ett språkbruk som tydligt gjorde åtskillnad mellan kvinnor och män; samtliga 

respondenter använde sig vid något tillfälle av orden vi och/eller dom, och åsyftade då just 

kategorierna män och kvinnor. En av respondenterna som är aktiv inom frivilligt arbete med 

social inriktning berättade att hennes barn varit aktiva idrottare. Då hon fick frågan om hon 

eller någon annan förälder blivit tillfrågad att träna något av barnens lag uttrycktes följande;   

Nej det kan jag inte komma ihåg men det är väl papporna som blev tillfrågade i så fall.. jag 
menar, vi har ju inte varit involverade i idrotten på samma sätt, det är ju dom som har sysslat 
med det där som kan det där.. men sen var ju vi med på skolresor och sånt istället – då […] 
då blev vi tillfrågade.(Anna) 

Här finns en tydlig uppdelning mellan vi och de. Eller enligt Hirdmans formel; mellan A och 

B. Samtidigt som språket visar på ett tydligt sätt att förhålla sig till kategorierna manligt och 

kvinnligt, så finns även en inneboende föreställning om att det är en självklarhet att papporna 

med större sannolikhet än mammorna har den kunskap eller erfarenhet som behövs för att 

träna laget. Samma företeelse bekräftas av en annan respondent som sysslar med frivilligt 

socialt arbete och vars barn tidigare varit aktiva inom en idrottsförening, där ett antal föräldrar 

faktiskt blev tillfrågade om de kunde tänka sig att vara hjälptränare men samtliga av dessa var 

pappor. Med detta uppvisas ett tydligt isärhållande av kön, med till detta kopplade 

föreställningar om vem som passar bättre i rollen som fotbollstränare. Det visar också på 

kulturella möjligheter och regleringar som beskriver vad som utgör manligt och kvinnligt, då 

det är tydligt i dessa fall att vem som blir tillfrågad att ”ställa upp” varierar inom olika 

sammanhang. Sofia berättar vidare om varför hon blev tillfrågad att vara fotbollstränare; 

Jag blev faktiskt egentligen tillfrågad just för att de ville ha en tjej. Det var ju ett tjejlag med 
unga tjejer och därför skulle väl jag förstå alla tjejbråk och såna tjejgrejer, menade dom väl 
på. Den andra tränaren var ju en pappa till en av tjejerna, det känns som att han liksom var 
som den ”riktiga” tränaren och jag skulle vara liksom ungdomsledaren eller så.. men det vet 
jag ju inte [haha] men det känns så. 

En annan av de intervjuade kvinnorna poängterade själv att om hon mot all förmodan skulle 

vara idrottstränare, så skulle det vara mest ”naturligt” att ”vara med” i träningen av ett tjejlag. 

De insatser som åsyftas här tycks peka på att de förväntningar som ställs på kvinnors insatser 

har en tydlig socialt inriktad prägel även om insatserna skulle ske inom idrottsföreningar. Med 

detta kan möjligheten att ”göra skillnad” ifrågasättas när det gäller just frivilligarbetet inom 
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idrottsföreningar (något som tidigare konstaterats av Haberman, 2007), då den fördelning av 

uppgifter som tycks självfallen här snarare bidrar till görandet av kön. Den ligger en betoning 

på just behovet av de ”kvinnliga” kvaliteterna som något som behövs i idrotten, något som på 

ett uppenbart sätt åter håller isär A och B. Det bekräftas ytterligare av Markus: 

Jag tränade ju ett tjejlag, tjejer som höll på att bli tonåringar och sådär, klart vi efterfrågade 
mammor.. eller kvinnor då, till laget. Så då hade vi en mamma med […] 

 

Ett liknande fenomen uppenbarar sig även inom det frivilliga arbetet med social inriktning. 

Flera av respondenterna pekade på rekrytering av män till frivilligt socialt arbete som en stor 

svårighet, och ansåg att det berodde just på föreställningar om vad som är manligt respektive 

kvinnligt. Detta hade den organisation som Sara är engagerad inom tagit fasta på, och lyckats 

rekrytera aningen fler män genom att ändra på innehållet i publikationer där de annonserade 

efter fler frivilligarbetare. En synlig tendens, menar respondenten, är att fler män ställer upp 

med sin arbetsförmåga om annonserna fokuserar på ”den praktiska biten” av arbetet; det kan 

betonas att man kan behöva bära saker, spika, eller andra praktiska saker. Det strömmar inte 

in män till verksamheten, men då har man åtminstone sett att det går att få in lite fler.  

Men när det gäller den sociala biten, nej, då går det inte. Vissa av de kvinnor som är med 
kanske får med sina män ibland om de säger att.. jamen vi behöver bärhjälp eller så (Sara) 

En annan respondent menade att det kan vara bra om fler män ställer upp inom frivilligt 

socialt arbete just på grund av deras praktiska färdigheter.  

Det kan ju vara tunga saker ibland eller mer praktiska saker som att hänga upp.. ja.. då kan 
det ju i alla fall vara bra om fler män var med också.. (Anna) 

Även detta gör det tydligt att det finns en klar föreställning om vad som utgör specifikt 

manliga egenskaper, och att ett sådant isärhållande till och med tycks vara avgörande för att få 

en jämnare könsfördelning inom vissa verksamheter. En jämn könsfördelning som grundar sig 

i åtskiljandet av manligt och kvinnligt kan dock knappast räknas som en jämställd fördelning, 

då en sådan genom sitt isärhållande av manligt och kvinnligt reproducerar just de 

könsspecifika mönster som befolkningsstudierna som rör frivilligarbete tagit fasta på. En 

annan av kvinnorna poängterade att även om det säkert kan vara ett problem många gånger att 

rekrytera män till social verksamhet, så är det inget problem som direkt återfinns i den 

verksamhet där hon är engagerad. Där är uppgifterna åtminstone någorlunda jämnt fördelade 

mellan män och kvinnor. Hon uttrycker vidare en glädje över att dessa män dessutom själva 

sökt sig till verksamheten på samma sätt som kvinnorna som arbetar där.  

De har inte blivit frågade heller för att de är män eller så utan de har sökt sig själva hit efter 
att vi har annonserat då som alla andra, det är ju kul faktiskt (Anna) 
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När det är fråga om den faktiska fördelningen visar det sig dock att männen utgör strax under 

tjugo procent av de frivilliga inom verksamheten. Detta visar att uppfattningen om en jämn 

könsfördelning inte kan bevisa att detta är det faktiska fallet.   

6.4 Personliga motiv eller social prägling till olikhet? 
Det är dock uppenbart att inte bara språket och talandet kring det frivilliga arbetet gör kön i 

det här fallet. Individernas faktiska handlingar och val tycks, för att anföra till Hirdman 

(2001), ha stört avskrivandet av föreställningar kring olikhet och särskildhet när det gäller 

kvinnligt respektive manligt inom frivilligsektorn. Detta kan alltså betraktas som en social 

och enskild prägling till olikhet. Vilken typ av frivilligt arbete som respondenterna sysslade 

med förklarades utifrån personliga motiv/intressen och erfarenheter – dock var det olika typer 

av erfarenheter som betonades av de män som sysslade med frivilligt arbete inom idrotten 

respektive av kvinnor som sysslar med frivilligt arbete med en mer social inriktning. Även de 

kvinnliga respondenterna i denna studie hade exempelvis varit aktiva i idrottsföreningar 

tidigare, dock tycktes dessa erfarenheter inte ha någon större betydelse vid deras val av 

frivilligengagemang.  

 

Då Butler beskriver kön som en performativ handling pekar hon just på att konkreta 

handlingar som utförs enligt inneboende tankar om vad som utgör kön är vad som skapar det, 

och att det av denna anledning går att undersöka hur kön görs i samhället av individers 

handlanden. ”Normen måste studeras såsom den agerar just i sina effekter” (Butler, 2004: 68). 

Hur agerar då kön som norm inom det frivilliga arbetet? Till att börja med har det ovan visats 

hur en tydlig uppdelning görs såväl då det talas om kvinnor och män inom frivilligt arbete, då 

det gäller arbetsfördelningen inom det frivilliga arbetet (även om kvinnor och män båda kallas 

fotbollstränare så förväntas mannen vara den fotbollskunniga ”riktiga tränaren medan kvinnan 

ofta förväntas ägna sig åt den ”sociala” biten i laget som att lösa relationsmässiga problem, 

och även om både kvinnor och män sysslar med frivilligt socialt arbete så förväntas mannen 

ofta klara praktiska uppgifter som att bära tunga saker) samt individers egna preferenser när 

det gäller val och åtagande av frivilligt engagemang.  

 

De preferenser som fått kvinnor att välja ideellt engagemang med social inriktning och män 

att välja frivilligt arbete inom idrotten har av respondenterna framförallt förklarats av eget 

intresse och personliga erfarenheter. Om så är fallet, borde det betyda att kvinnors och mäns 

intressen och erfarenheter av någon anledning ofta skiljer sig åt. Det skulle kunna förklaras 
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med hjälp av Butlers tes om normen som ett sätt att skapa en gemensam ordning och standard. 

Butler menar ju vidare att normen, i det här fallet genusnormen, skapas med hjälp av de 

handlingar som uppfyller denna. Den som inte lever upp till normen döms utifrån den i vilket 

fall som helst. Trots att de kvinnor som deltog i studien varit engagerade inom någon sport 

ansåg de sig ointresserade av idrott, och det har (se Habermann, 2007) samtidigt visat sig att 

kvinnor inte blir uppmuntrade att engagera sig inom idrotten i samma utsträckning som män. 

Om det är ett sviktande intresse som hindrar kvinnor från att vara verksamma i 

idrottsföreningarna respektive män att delta i större utsträckning i det socialt inriktade arbetet, 

kanske man kan anta att dessa intressen influeras av den kontext och de sammanhang där 

dessa individer ingår. Med detta reproduceras också kön även i de handlingar som utifrån 

individens perspektiv kan beskrivas med hjälp av personliga intressen, altruism versus 

egennytta eller rentav personliga erfarenheter.   

7. Diskussion 
Ovanstående citat och förklaringar har visat på att görandet av kön försiggår såväl när det 

gäller rekryteringen av frivilligarbetare som de individuella preferenserna och valen av typ av 

frivilligarbete. Resonemang förs om att den tydliga uppdelningen och de könsspecifika 

uppgifterna inom det frivilliga arbetet är positiva på det sättet att det ”lockar” män till 

frivilligt socialt arbete, alternativt kvinnor till frivilligt arbetet inom idrotten. Denna uppsats 

argumenterar dock, likt Deutsch, för att allt görande av genus är negativt i den bemärkelsen 

att detta reproducerar de grundläggande föreställningarna om manligt och kvinnligt som vi 

behöver göra oss av med. För att kunna göra skillnad, istället för att fortsätta att göra kön, bör 

strukturella förändringar som möjliggör lika preferensramar ske. Att istället efterfråga 

kvinnliga eller manliga egenskaper inom vilken typ av frivilligt arbete det än gäller, är i stället 

ett effektivt sätt att göra genus.  

 
Vid genomförandet av denna studie, har jag bestämt respondenternas kön istället för att fråga 

om respondenterna egen uppfattning om vilket kön de tillhör. Då de befolkningsstudier som 

använts i studien främst varit av kvantitativ art, antar jag att dessa låtit respondenterna att 

definiera sig själva som man eller kvinna. Denna studie argumenterar dock för att detta inte är 

något problem då överensstämmelsen mellan författarens och respondenternas egna 

uppfattningar av kön kan antas harmoniera med varandra. Ett problem som återfinns i de 

flesta, om inte samtliga, kvalitativa studier då det kommer till användning och definition av 

olika begrepp. Det används i stor utsträckning samma begrepp i olika studier, med olika 
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definitioner på samma begrepp. Med detta är det viktigaste att ta fasta på hur 

begreppsdefinitionerna ser ut i skilda studier, förhålla sig till detta samt klart och tydligt 

uppvisa hur begrepp definierats (och med detta operationaliserats) i den egna studien. 

Förhoppningen är att sådana definitioner varit tydliga nog även här. 

 

Det finns vidare en risk med att så tydligt betona just genus och i stort sett utesluta andra 

socialt konstruerade kategorier med vilka olika föreställningar är förknippade, och som 

liksom genus skapar åtskillnad och självkategorisering. Studien är medveten om detta och har 

avgränsat sig till en förståelse av just genusfunktionen eftersom en sådan skillnad avtecknat 

sig så pass tydligt, samtidigt som en sådan tyckts enklare att undersöka än andra. Med tanke 

på att befolkningsstudierna visat på tydliga åtskillnader även då det gällt exempelvis etnicitet 

och ålder vore det dock av stort intresse att vidare undersöka hur det kommer sig att sådana 

tydliga mönster återfinns och ta hänsyn till hur dessa samspelar; det vill säga ett 

intersektionalistiskt perspektiv vore av värde att använda sig av här. Studien vill med detta 

påminna om att även andra skillnader än just de genusbaserade finns då det gäller 

uppdelningen av det frivilliga arbetet. 

 

Den enskilde individens och dennes val har många gånger förklarats just på individnivå, 

vilket till viss del överskuggat en vidare kunskap om strukturerande kategorier som kön, klass 

eller etnicitet i forskningen kring det frivilliga arbetet. Det är ett problem eftersom det med en 

sådan tydlig (exempelvis) könsfördelning som befolkningsstudierna visat på, finns en risk att 

fördelningen inte enbart beror på individers helt fria val, utan om individernas anpassningar 

till strukturella förhållanden. Detta är ju trots allt ett fenomen som återspeglar samhället i 

stort; vi kan också fråga oss varför kvinnor inte ”väljer” höga ledarposter inom idrotten eller 

tackar nej till chefsjobb, varför det är svårt att rekrytera unga tjejer till teknikutbildningar, och 

så vidare. Listan kan göras lång på liknande exempel, och individbaserade förklaringar kan 

tyckas begränsade för att förklara ett sådant samhälleligt fenomen. 

 

Det bör dock poängteras att denna uppsats inte helt vill bortse från eller ifrågasätta 

individuella förklaringar, det vore att betvivla de utsagor som individer faktiskt gjort 

angående sina erfarenheter och upplevelser. Vidare argumenterar uppsatsen ändå för att dessa 

bör sättas in i ett större perspektiv med teorier som förmår att förklara just dessa individuella 

handlingar utifrån en viss kontext. Fördelningen inom frivilligarbetet mellan kvinnor och män 

(såväl som mellan gammal som ung, etnisk svensk eller ej och så vidare) visar på ett 
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samhälleligt fenomen till vilket det individuella ändamålet kan sammankopplas. Det bör 

också vidare forskning i området ta fasta på. Denna uppsats argumenterar med detta än en 

gång för förklaringar som inte enbart är individbaserade. En stor brist i området, något som 

gäller även denna uppsats, är frånvaron av ett mer intersektionellt perspektiv som tar fasta på 

hur olika socialt konstruerade kategorier som genus och etnicitet samverkar i olika kontexter. 

Med tanke på det underlag som befolkningsundersökningarna utgör kan det tyckas 

överraskande att ett sådant perspektiv inte redan stimulerats. Det skulle också vara av intresse 

att teoretisera kring det frivilliga arbetet med hjälp av feministisk moralteori.  

 

För övrigt vore det intressant att anlägga ett perspektiv där nätverksteori utgör 

förklaringsramen till preferenser för frivilligt engagemang. Detta eftersom det har visat sig att 

många engagerar sig ideellt just på grund av att de blivit tillfrågade. Då flera begrepp som har 

med frivilligarbete att göra, som nämnt ovan, är tämligen värdeladdade vore en annan 

intressant aspekt att dessutom anbringa en analys som behandlar den pågående diskursen 

såväl som den tidigare i området. Detta hänger för övrigt samman med uppsatsens slutsats 

som hävdar att talandet om kvinnor och män i det frivilliga arbetet gör kön, liksom med 

diskussionen kring förhållandet mellan välfärdsstat och civilsamhälle – alternativt den tredje 

sektorn. När och hur dessa begrepp används vore också av intresse att analysera närmre. 

 

Om individuella erfarenheter och intressen som styr valet av frivilligt engagemang nu skulle 

vara så formade av vårt sätt att tala, tänka och handla kring kön – hur skulle vi då istället för 

att göra kön kunna göra skillnad i det här fallet? Till att börja med, vilket poängteras av såväl 

Habermann (2007) som Deutsch (2007), öppnar förändringar på strukturell nivå upp för 

förändringar på interaktionsnivå respektive individnivå. Om idrottsklubbar skulle sträva efter 

att inkludera exempelvis kvinnliga tränare – och rentav fråga kvinnor om de vore intresserade 

av att engagera sig med detta skulle detta uppenbarligen inte räcka. Det arbete som skall 

utföras bör också vara jämnt fördelat för att normerande uppfattningar om manligt och 

kvinnligt skall sluta tas för givna. En större utmaning tycks ändå vara att intressera män för 

frivilligt arbete med social inriktning. Deutsch (2007) menar dock att förändringar som sker 

på individuell och interaktionell nivå i sin tur har en inverkan på strukturerande normer. Med 

detta skulle måhända en lyckad satsning på att intressera fler män för denna typ av arbete vara 

av betydelse för att göra åtminstone någon form av skillnad. 
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Denna uppsats drar som övergripande slutsats att kön görs på flera olika plan inom det 

frivilliga arbetet i Sverige; såväl när det gäller frivilligt socialt arbete samt frivilligt arbete 

inom idrotten. Dessa plan innefattar såväl individers egna preferenser och val av 

frivilligengagemang, arbetsfördelningen inom frivilligorganisationer samt för talandet om 

frivilligarbete och kvinnor respektive män. En andra slutsats är att det finns ett övergripande 

behov efter forskning kring frivilligt arbete. Likt Qvarsell (1995) argumenterar denna uppsats 

för att det sannerligen ligger i tiden.  
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