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Sammanfattning 

Vilken betydelse har det ideella arbetet på individen och dess karriärutveckling? För den unga 

människan på väg in i arbetslivet, för den ideella organisationen som behöver rekrytera nya 

ledare eller för arbetsgivaren som står inför att anställa ny personal kan resultatet av denna 

studie ge en ny infallsvinkel i deras sökande. Syftet med studien är att belysa erfarenheter av 

det ideella arbetets betydelse för individers personliga lärande och utveckling samt det ideella 

arbetets betydelse för karriärutvecklingen. 

Metoden jag använt är kvalitativ och omfattar nio individer. Resultatet utmynnar i olika 

mönster som delas in i teman: social betydelse, att finnas för andra, eget välbefinnande, 

personlighet/värderingar, karriärutveckling, lärande. Slutsatser: Ideellt arbete har betydelse 

för individen, till exempel har det gett individerna en tillfredsställelse att kunna hjälpa andra 

och se dem utvecklas, de känner glädje och att det är värdefullt. Det är också en process i 

individernas egen utveckling och lärande. Individerna beskriver sin egen utveckling både 

konkret, som till exempel ”våga prata inför folk”, men också mer abstrakt som till exempel 

personlighet. De intervjuade säger att deras erfarenhet av ideellt arbete påverkat 

karriärutvecklingen men på olika sätt, antingen i deras dagliga arbete eller att de fått nytt jobb 

genom erfarenheten. Ett par individer har svårt att se ett samband, men antyder att det kan ha 

påverkat. 
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Abstract 

What impact has volunteering on the individual and their career development? For the young 

man about to enter the world of work, for the non-profit organization that needs to recruit new 

volunteers or employers who are facing hiring new staff. This study may provide a new 

approach in their search for work, volunteers or employees. The purpose of this study is to 

highlight the experiences of volunteering for individuals' personal learning and development, 

and the importance of volunteering for their career development.  

The study has a qualitative approach. A total of nine individuals participated in the study. The 

results leading to different patterns that emerge and they are divided into following themes: 

social significance, being there for others, their own well-being, personality / values, career 

development, learning. Findings: Non-profit work is important for the individual, for 

example, it has given individuals a satisfaction to help others and see them evolve, they are 

delighted and they feel it is precious to them. There is also a process in individuals' self-

development and learning. Individuals describe their own development, both concrete, such as 

"gained courage to speak in front of people", but also more abstract, such as personality. 

Those interviewed said that their experience of volunteering influenced career development 

but in different ways, either in their current work or that they through the experience got a 

new job. A few individuals have difficulty seeing a connection, but suggests that it may have 

had an impact. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keyword: volunteerism, volunteer work, voluntary work, volunteering work, impact of 

volunteering 



 
 

Innehåll 

1. Inledning      1 

1.1 Val av problemområde     1 

1.2 Syfte      3 

1.3 Forskningsfrågor     3 

1.4 Avgränsningar      3 

 

2. Bakgrund                       4  

2.1 Folkrörelsernas uppkomst och framväxt   4 

2.2 Ideella organisationer idag    5 

2.3 Varför Friluftsfrämjandet?    6 

2.4 Kort fakta Friluftsfrämjandet     7 

2.5 Definition ideellt arbete    7 

2.6 Teoretisk bakgrund - fem begrepp   9 

2.6.1 Symboliskt kapital    9 

2.6.2 Socialt kapital     9 

2.6.3 Karriärutveckling    10 

2.6.4 Personlig utveckling och lärande    11 

2.6.5 Kompetens    13 

2.7 Sammanfattning av teoretisk bakgrund – fem begrepp  14 

2.8 Resultat av litteratursökning    15 

2.9 Forskningsanknytning och anknytande litteratur  16 

2.10 Internationell forskning    18 

2.11 Sammanfattning forskning    22 

 

3. Metod     25 

3.1 Undersökningsstrategi    25 

3.2 Metoder/tekniker    25 

3.3 Genomförandesteg    25 

3.4 Urvalsförfarandet    26 

3.5 Urvalsgrupp    26 

3.6 Datainsamling    27 

3.7 Giltighet och tillförlitlighet   28 



 
 

3.8 Etiska ställningstaganden   29 

3.9 Resultatbearbetning    31 

3.10 Resultatredovisningen   31 

 

4. Resultat och analys    32 

4.1 Resultat / analys    32

  4.1.1 Social betydelse   32 

4.1.2 Att finnas för andra   34 

4.1.3 Eget välbefinnande   36 

4.1.4 Personlighet/värderingar  37 

4.1.5 Karriärutveckling   39 

4.1.6 Lärande   41 

 

 4.2 Sammanställning resultat och analys   43 

4.2.1 Symboliskt kapital   43 

4.2.2 Socialt kapital   44 

4.2.3 Karriärutveckling   45 

4.2.4 Personlig utveckling   45 

4.2.5 Kompetens   46 

 

5. Diskussion     48 

5.1 Vad betyder det ideella arbetet för individen?                       48 

5.2 Hur beskriver individen sin egen utveckling och sitt lärande,  

vad händer hos individen?    49 

5.3 Har det ideella arbetet haft någon betydelse för individens          

karriärutveckling och i så fall på vilket sätt, hur beskriver de det?    52 

5.4 Resultat     55 

5.5 Metod     56 

5.6 Framtid     57 

 

Referenser     58 

Bilagor 



 

1 
 

1. Inledning 

1.1 Val av problemområde 

Vi som människor utvecklas hela livet, vi lär oss saker och skaffar oss erfarenheter. Flera 

samhällstänkare och forskare ser människan som en social varelse som skapar sin egen värld i 

interaktion med andra och exempelvis Moxnes (2008) menar att det inte går att utvecklas utan 

andra människor och att man behöver se sig själv med andras hjälp för att kunna förändras. 

Det är inte bara inom förvärvsarbete eller utbildning vi skaffar oss erfarenhet och lär oss utan 

överallt och i interaktion med andra människor. Den här uppsatsen handlar om ideellt arbete 

och hur det kan ha betydelse för människor som är verksamma inom detta. Mitt intresse för 

och nyfikenhet på det ideella arbetets betydelse för individen väcktes då jag vid flertalet 

tillfällen i mitt arbete som studie- och yrkesvägledare upptäckte att vissa elever hade en 

speciell säkerhet när det gällde deras gymnasieval, det verkade som att de bar på en viss 

mognad och erfarenhet och jag upplevde att deras val var extra väl underbyggt. När jag tog 

upp frågan med eleverna och bad dem utveckla deras väg fram till valet så nämnde flera av 

dem att de på olika sätt hade arbetat ideellt på fritiden och att detta i sin tur hade haft 

betydelse för deras gymnasieval. Jag började då fundera kring om ideellt arbete även har  

betydelse för individens vidare karriärutveckling? Två artiklar gjorde att jag blev ännu mer 

nyfiken på detta samband och i så fall hur det ser ut. DN skriver ”det är inte bara utbildning 

och tidigare jobb som banar väg för din fortsatta karriär. Att arbeta ideellt kan öka dina 

chanser till ett nytt jobb.” 
1 

I en annan artikel i Röda Korsets tidskrift Henry står att läsa om en 

kvinna vars frivilliga engagemang ledde fram till jobb. I artikeln uttalar sig en arbetsgivare 

om att ”föreningsvana ger något som en utbildning aldrig kan erbjuda: erfarenhet och inte 

minst en personlig utveckling som arbetsgivaren värderar högt” (Svensson, 2011).  

Det finns mycket forskning kring individers drivkrafter och motivation för att arbeta ideellt, 

men få som behandlar egen utveckling och betydelse för individen. Amnå (1995) talar om 

stora svarta hål i den samhällsvetenskapliga bilden av svenska samhällets moderna utveckling 

 

 

1 www.dn.se, 2009-10-04, 10.45 
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och tillstånd när han beskriver bristen på forskning om ideellt arbete ur ett teoretiskt 

perspektiv. Andra forskare nämner mer i detalj bristerna på forskning med det individuella 

perspektivet. Visserligen har på senare år intresset för att studera individens motiv ökat 

(Jeppsson Grassman & Svedberg, 1999), men däremot efterfrågas mer forskning om 

innebörden för den enskilde individen. Det saknas forskning om det frivilliga engagemangets 

innebörder för olika grupper och individer (Ekström, 1995), och han talar om vikten av att 

betrakta de ideella organisationerna på olika nivåer. (Se en mer ingående beskrivning av dessa 

nivåer under punkt 2.6.4 Personlig utveckling och lärande.) Ekström beskriver problemet med 

att tidigare forskning i första hand behandlat motivet, han menar att detta ger en mycket 

begränsad kunskap om innebörder. Istället nämner han bland annat innebörder som 

identitetsskapande, tillhörighet, förverkliga sig själv, att erhålla status och symboliska 

tillgångar (Ekström, 1995). Det är inom denna sfär min studie kommer att ligga. Hur 

beskriver individen det ideella arbetets betydelse för honom/henne? Handlar det enbart om att 

hjälpa andra eller har det en djupare innebörd? Har det ideella arbetet påverkat individens 

egen utveckling och i så fall hur? Hur ser individen på det? I både DN:s artikel och även i 

tidskriften Henry, som nämnts ovan, beskrivs ett samband mellan ideellt arbete och individens 

möjligheter på arbetsmarknaden. Hur ser individen på detta? Har de upplevt att de har eller 

har haft nytta av sitt ideella engagemang i sin karriärutveckling och i så fall på vilket sätt? 

Inom EU har man tagit fram åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande. Jan Figel, 

ledamot för Europeiska kommissionen med ansvar för utbildning, kultur och ungdom, menar 

att genom att utveckla våra färdigheter och kompetenser livet igenom så ökar chanserna att 

lyckas på arbetsmarknaden. Som nyckelkompetenser nämns bland annat förmågan att 

kommunicera, lära att lära, social och medborgerlig kompetens, initiativförmåga och 

företagaranda (EU, 2007) Detta är kompetenser som skulle kunna fås genom ideellt arbete. 

Men det kan vara svårt att mäta kompetenser, Liedman (2008) är en kritiker av EU:s 

nyckelkompetenser bland annat för deras användning av begreppet nyckelkompetenser och 

för en beskrivning av kompetenserna som mer verka mäta det tekniska i kompetenserna 

snarare än förmågor såsom att till exempel kunna reflektera och dra slutsatser.   

Det finns många skäl till att just denna studie kan vara av intresse. För mig som studie- och 

yrkesvägledare handlar det om att jag har en undran om det ideella arbetets betydelse för 

individens personliga utveckling, lärande samt karriärutveckling. Detta kan ju i så fall vara 

något att lyfta fram för elever att försöka engagera sig ideellt och vad det kan ha för betydelse 

för dem själva och deras kommande val i livet. Jag ser också att den ideella organisation, vars 
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individer jag intervjuat, också kan ha nytta av denna studie utifrån deras arbete med att 

rekrytera nya funktionärer och ledare. I förlängningen kan min studie även vara av intresse för 

blivande arbetsgivare, att se vad ideellt arbete kan ha för olika betydelser för individen som i 

sin tur eventuellt kan vara till nytta även för arbetsgivaren.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att belysa erfarenheter av det ideella arbetets betydelse för individers 

personliga lärande och utveckling samt det ideella arbetets betydelse för karriärutvecklingen. 

 

1.3 Forskningsfrågor 

• Vad betyder det ideella arbetet för individen?  

• Hur beskriver individen sin egen utveckling och sitt lärande, vad händer hos 

individen?  

• Har det ideella arbetet haft någon betydelse för individens karriärutveckling och 

i så fall på vilket sätt, hur beskriver de det? 

 

1.4 Avgränsningar  

På grund av tidsramarna så har jag valt att göra studien i en ideell förening i en av Sveriges 

mindre kommuner. Således inbegriper studien inte ideella föreningar med andra inriktningar 

än den som används i studien. Studien är dessutom begränsad geografiskt.   
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2. Bakgrund 

 2.1 Folkrörelsernas uppkomst och framväxt 

På 1800-talet växer det moderna demokratiska samhället fram i USA och Europa. Tidigare 

hade hierarkiska och feodala strukturer styrt samhället, men nu var deras tid förbi. 

(Trädgårdh, 2010) Sverige hade fram till mitten av 1800-talet haft ståndsstyre. Adeln, 

prästerna, borgarna och bönderna styrde tillsammans med kungen. De flesta beslut togs av 

adeln, prästerna och kungen. I mitten av 1800-talet försvann detta system och istället infördes 

demokrati. Det var också nu den stora folkmassan fick lära sig läsa och skriva i och med 

folkskolans inträde 1866. Samtidigt började industrisamhället växa och folk fick fri tid. Det 

demokratiska andan var stor och folk kände en ny frihet att själva få vara med och påverka. 

Individer hade frigjorts från en äldre tids institutioner vilket gav dem möjlighet att engagera 

sig politiskt, socialt och ekonomiskt. (ibid, 2010) Folk börjar samla sig kring olika frågor som 

de brann för: Att folk skulle börja dricka mindre – nykterhetsrörelsen, att arbetarnas situation 

skulle förbättras – arbetarrörelsen, kvinnornas situation – kvinnorörelsen. Fusket i 

detaljhandeln var utbredd vid den här tiden – kooperativa förbundet startades för att få in 

hederlighet och ärlighet i handeln. ² Med industrialiseringen skapades arbetstillfällen för stora 

delar av befolkningen, men det innebar också långa arbetsdagar och monotona arbetsuppgifter 

vilket försämrade hälsan. Idén föddes att förbättra människors hälsa genom att komma ut i 

naturen och röra på sig och Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige, numera 

Friluftsfrämjandet, bildades. ³ Inom dessa rörelser och andra såsom frikyrkorörelsen, 

egnahemsrörelsen och folkbildningsrörelsen handlade det i första hand om hjälp till 

självhjälp. ”Klassiska och medborgerliga dygder skulle odlas, liksom solidaritet och 

medborgaranda. Måttfullhet, arbetsamhet, skötsamhet och sparsamhet stod högt på 

dagordningen” (Uddhammar, 1999, sid 86) Friluftsfrämjandet och idrottsrörelsen har haft stor 

betydelse för förebyggandet av folkhälsan i Sverige. (ibid, 1999) 

 

 

 

² www.handelshistoria.se, 2014-06-24, 17.10 

³ www.friluftsframjandet.se, 2014-06-24, 17.30 
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 2.2 Ideella organisationer idag 

Folkrörelserna var många och sträckte sig över många olika områden. De fick efter hand flera 

olika namn, till exempel ideell sektor, sociala rörelser, tredje sektor. Så småningom kom alla 

att idag ligga under samlingsnamnet civilsamhället. Trädgårdh (2010) skriver ”Länge var det 

folkrörelser och intresseorganisationer som var de dominerande orden men idag har de fått 

sällskap av många andra, inklusive ideell sektor, frivilligt socialt arbete, nya sociala rörelser, 

social ekonomi, tredje sektorn, nonprofit-företag och det kanske mest övergripande, nämligen 

civilsamhället. Civilsamhället delas upp på olika sätt av olika forskare. I denna studie beskrivs 

två olika sätt.  

Var hamnar då ideella organisationer i allmänhet och Friluftsfrämjandet i synnerhet i denna 

mångfald av organisationer? I den första beskrivningen delas civilsamhället upp i fyra 

områden: ideella föreningar, stiftelser, ekonomiska föreningar samt samfällighetsföreningar 

(Trädgårdh, 2010). Under en kartläggning av det svenska civilsamhället 1992 samt 2002 

delades ideella organisationer upp i olika kategorier. Dessa kategorier hämtades från en 

internationell klassifiering (IGNPO) som möjliggör jämförelser mellan Sverige och andra 

länder (ibid, 2010).  

    

 Kultur och rekreation  

 Social omsorg 

 Utbildning och forskning 

 Religion  

 Arbetsmarknad 

 Politik, identitet och intresse 

 Regional utveckling och boende 

 Sjukvård 

 Miljö 

 Internationella aktiviteter 
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 Filantropi 

 Övriga 

 

Friluftsfrämjandet, som denna studie kom att handla om, placeras här i kategorin kultur och 

rekreation.  

En annan beskrivning eller uppdelning av civilsamhället hittar vi hos Uddhammar (1999). 

Han delar upp civilsamhället i särkskiljande och universella grupper. Som särskiljande 

grupper räknar han upp familjen, vänkretsen eller ordenssällskap. De universella grupperna 

beskriver han som inriktade på att hjälpa andra, till exempel Röda Korset och tillsammans 

med likasinnade lösa vissa problem eller gå in för en viss livsstil, till exempel Länkarna eller 

Friluftsfrämjandet.  

    

 2.3 Varför Friluftsfrämjandet?  

Ideellt arbete kan se ut på många olika sätt. Det kan vara att hjälpa barn med deras läxor, som 

fotbollstränare för ett knattelag, gå på promenad med äldre människor, att samla in pengar till 

välgörande ändamål, att dela ut mat och kläder till behövande, katastrofhjälp till länder som 

drabbats av naturens krafter med mera. 

När jag skulle välja vilken form av ideellt arbete jag ville studera närmare så funderade jag på 

två olika ideella organisationer. Dessa organisationer kanske inte är det första man tänker på 

när det gäller ideellt arbete. De är två helt skilda organisationer med olika sätt att arbeta 

ideellt, men det var därför de var så intressanta för mig. Jag har själv aldrig varit engagerad i 

någon av dessa organisationer.   

Den ena organisationen är Fairtrade. Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar 

förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Att 

intresset föll för organisationen Fairtrade beror på att den är ganska ny och som globalt 

bildades så sent som 1997. Exempel på ideellt arbete i denna organisation kan vara att sprida 

budskapet i form av inlägg i debatten på internet, att servera våfflor och kaffe i butik, att 

arbeta som frivillig i en butik med Fairtrademärkta produkter med mera.  
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Den andra organisationen Friluftsfrämjandet, bildades redan 1892 för att, som nämnts 

tidigare, främja människors hälsa genom att komma ut i naturen och röra på sig. Exempel på 

ideellt arbete i denna organisation kan till exempel vara som ledare inom utomhuspedagogik, 

skidor, långfärdsskridskor, det kan också vara som funktionär som hjälper till i verksamheten 

och fungerar som ett stöd för ledarna. 

Jag valde till slut Friluftsfrämjandet just för att se hur det är att arbeta ideellt med ett 

hälsofrämjande perspektiv.  

 

   2.4 Kort fakta Friluftsfrämjandet  

År 2012 firade Friluftsfrämjandet 120 år. Den 23 mars 1892 föddes Föreningen för 

skidlöpningens främjande i Sverige. Under åren som föreningen utvecklats har den också haft 

olika namn, men 1975 fick föreningen sitt nuvarande namn, Friluftsfrämjandet.  

Friluftsfrämjandet är idag Sveriges största friluftsorganisation med cirka 82000 medlemmar. 

Idag arbetar tusentals människor ideellt som ledare inom organisationen. Ändå sedan 1892 har 

man arbetat för att uppleva friluftsliv med hjälp av glädje, kunskap och säkerhet. 

Friluftsfrämjandet är idag mest känt för deras skidlärarutbildning samt barnverksamheten med 

bland annat Skogsmulle. Här erbjuds även långfärdsskridskoåkning, kanoting, vandring, 

klättring, cykling, geocoaching och mycket mera. Friluftsfrämjandet arrangerar också resor 

med naturupplevelser, både i Sverige och utomlands. I friluftsfrämjandets stadgar står bland 

annat att man ska värna om allemansrätten, verka för god friluftsmiljö och samarbeta med 

myndigheter och organisationer som kan gagna friluftslivets utveckling.
4 

 

 2.5 Definition ideellt arbete 

Det har i litteraturen varit svårt att hitta något gemensamt begrepp och en gemensam 

definition på det som jag valt att kalla ideellt arbete. De olika begrepp och definitioner som 

finns i den litteratur som behandlar ideellt arbete är bristfälliga och oklara enligt Amnå 

(1995). Han talar om brister och terminologisk oreda och menar att behovet av forskning 

 

4  www.friluftsframjandet.se, 2014-05-08, 17.15 
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inom ideell verksamhet därför är stort. Det används också olika begrepp beroende på olika 

forskningstraditioner och också beroende på vem som har det ideologiska tolkningsföreträdet 

vid en viss tidpunkt och i ett visst land (Jeppsson Grassman & Svedberg, 1995). Andra talar 

om skiftande och oklart språkbruk och menar att förklaringen delvis kan bero på att 

forskningsintresset varit lågt inom detta samhällsområde. Man nämner också att det kan bero 

på att det finns en handlingsorienterad inställning bland de aktiva inom området och att 

begreppsprecisering därför inte finns på agendan (Blennberger, 1993). Frivillig insats/frivilligt 

arbete och ideell insats/ideellt arbete är begrepp som används. Blennberger beskriver frivilliga 

insatser som ”oavlönade arbetsuppgifter som i princip är fritt valda och som bedrivs inom 

något slags formaliserad ram inom frivilliga organisationer, offentlig sektor eller företag” 

(ibid, 1993). I samma utredning använder man även uttrycket frivilligt arbete, men vad jag 

kan se används dessa båda begrepp synonymt i den löpande texten. Även Ekström (1995) ser 

dessa båda begrepp som synonyma. Som jag nämnde tidigare så diskuteras mycket kring 

vilket begrepp som ska användas. Ovanstående begrepp med prefixen ”frivillig” upplever jag 

som vilseledande eftersom arbetet ibland inte är helt och hållet frivilligt. Blennberger skriver 

själv i sin definition ”som i princip är fritt valda” (Blennberger, 1993). ”Frivilligt” menar 

somliga är en användbar term, andra menar att det är en empirisk fråga om det verkligen är 

frivilligt eller inte (Amnå, 1995). I till exempel idrottsföreningar kan det ibland förekomma 

krav på att man som förälder ska ställa upp. Begreppet ”ideellt arbete” är inte okontroversiellt. 

Det diskuteras i forskningskretsar dels definitionen av begreppet, dels användandet/icke-

användandet av begreppet. Flera väljer ändå att använda begreppet, en av dem är Forstorp, 

forskare inom kommunikation som på senare år har valt att inrikta sig mot studier inom 

politisk diskurs. Han använder begreppet just därför att han menar att det ger en anledning att 

diskutera benämnandets betydelse (Forstorp, 1995).Varför är det då så svårt att benämna ”det 

ideella arbetet”? Forstorp menar att förståelsen för och benämningen av de sociala fälten är 

olika beroende på olika politiska företrädare och deras syften (ibid, 1995). Von Essen (2008)  

väljer att använda begreppet ”ideellt arbete” därför att han menar att uttrycket har ett vidare 

användningsområde än ”frivilligt arbete”. Panova, Sköld & Österberg (2007) med flera 

använder begreppen synonymt, von Essen (2008) använder begreppen synonymt i de fall där 

han vill vara en annan författares terminologi trogen. Jeppsson Grassman använder begreppen 

på följande sätt, ”/…/ frivilligt arbete, det vill säga sådant arbete och sådana insatser som 

utförts på frivillig grund, oavlönat (eller mot ett symboliskt arvode) och på fritiden. I vissa 

sammanhang kallas det för ideellt arbete” (Jeppsson Grassman, 1993, sid 71). Förutom att jag, 

som jag nämnde tidigare, föredrar att använda begreppet ”ideellt arbete” framför ”frivilligt 
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arbete”, så är också en av anledningarna att använda ett begrepp som används i vardagstal. ”I 

folkmun är det något en vanlig (med)människa på ett mer eller mindre organiserat sätt gör vid 

sidan av sin familj och sitt eventuella arbete utifrån sitt engagemang genom att delta i ett 

arbete kring en idé, ett behov eller ett problem men utan att vinna några egna materiella 

fördelar därav” (Amnå, 1995, sid 20). Jag har i min studie valt att använda följande definition 

av ideellt arbete: oavlönat arbete som görs utifrån engagemang på frivillig basis.  

 

 2.6 Teoretisk bakgrund – fem begrepp 

I analysen av resultatet använder jag mig av fem begrepp: symboliskt kapital, socialt kapital, 

karriärutveckling, personlig utveckling och lärande samt kompetens. Jag använder dessa 

begrepp för att uppfylla syftet med denna studie genom att belysa olika aspekter av individens 

erfarenheter av ideellt arbete. Samtliga begrepp berör olika delar, genom att använda dessa 

försöker jag skapa en bred ansats genom att belysa från olika håll samtidigt som jag menar att 

de olika delarna befruktar varandra.  

 

2.6.1 Symboliskt kapital 

Jag har valt att använda två av begreppen ur Pierre Bourdieus kapitalteori. Broady menar att 

Bourdieus nyckelbegrepp kan uppfattas som forskningsredskap och med fördel kan användas 

som verktyg eller sökarljus i undersökningar (Broady, 1991). Det första av Bourdieus begrepp 

jag valt är symboliskt kapital. Det är det mest grundläggande begreppet i Bourdieus sociologi 

(ibid, 1991). Symboliskt kapital kan förklaras som värden, tillgångar eller resurser. Det är 

inget begrepp som är i ett vakuum utan är något som skapas tillsammans med andra. En 

individs, grupps eller institutions tillgångar och resurser som av de andra i gruppen uppfattas 

som värdefullt är ett symboliskt kapital. Symboliskt kapital kan finnas överallt (ibid, 1991). 

Det kan finnas i umgängeskretsen, på arbetsplatser, i ideella föreningar och så vidare.   

   

2.6.2 Socialt kapital 

Det andra av Bourdieus begrepp jag valt är socialt kapital. Socialt kapital handlar också om 

tillgångar och resurser, men på ett annat sätt. Här talar man om tillgångar som ”förbindelser”, 

det kan handla om släktrelationer, personkontakter, band mellan gamla skolkamrater och så 
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vidare. Broady talar om att man mäter tillgångarna till exempel vilken släkt man tillhör eller 

hur väl utbyggt ens kontaktnät är. Dessutom är det sociala kapitalet i likhet med symboliskt 

kapital ett begrepp som handlar om relationen mellan tillgångar och resurser och 

föreställningarna därom.   

  

2.6.3 Karriärutveckling 

Liksom begreppet ”ideellt arbete” ovan så är även ”karriär” svårdefinierat. Begreppet har 

olika innebörder för olika forskare. I början av förra seklet hade begreppet snävare 

definitioner, när man talade om ”karriär” så handlade det om ett avancemang inom ett 

professionellt arbetsliv. Flera forskare föreslog därför att begreppet skulle vidgas. (Patton & 

McMahon, 2006)  

1989 kom The Department of Education and Science i London med en vidgad definition. 

Deras definition på karriär löd:  

“the variety of occupational roles which individuals will undertake throughout 

life. It includes: paid and self-employment; the different occupations which a 

person may have over the years and periods of unemployment; and unpaid 

occupations such as that of students, voluntary worker or parent.” (Patton & 

McMahon, 2006, sid.4)  

I denna senare definition räknas alltså även ideellt arbete in. Karriärutveckling handlar om 

processen i individens väg genom arbetslivet, hur individen på olika sätt gör olika val, som 

ibland är påtvingade, ibland är av egen fri vilja. Dessa val görs inte i ett vakuum utan de 

påverkas av olika aspekter, inom individen och av omvärlden. Wolf & Kolbs definition från 

1980 betonar också detta:  

“Career developement involves one`s whole life, not just occupation. As such, it 

concerns the whole person… More than that, it concerns him or her in the ever-

changing contexts of his or her life. The environmental pressures and 

constraints, the bonds that tie him or her to significant others, responsibilities to 

children and again parents, the total structure of one`s circumstances are also 

factors that must be understood and reckoned with. In these terms, career 

development and personal development converge. Self and circumstances - 
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evolving, changing, unfolding in mutual interaction – constitute the focus and 

the drama of career development.”(Patton & Mc Mahon, 2006, sid.7)  

Enligt Patton & Mc Mahon finns det två teorier där man framhäver organisationers och 

föreningars betydelse för karriärutvecklingen. Dessa två är Krumboltz´s Social learning 

theory of career decision-making (SLTCDM) och Vondracek´s Developmental-contextual 

approach. Den sistnämnda skapades för att vara ett ramverk snarare än en specifik teori. 

SLTCDM handlar om att individen lär sig om sig själva, vad de föredrar och om arbetslivet 

genom erfarenheter. Utifrån dessa kunskaper och färdigheter agerar de sedan. Där är fyra 

faktorer som påverkar individens process: först handlar det om individens talanger och 

förmågor, den andra faktorn är miljön (förutsättningar och händelser), den tredje faktorn 

handlar om lärande (om sig själv och om attityder och övertygelser), den fjärde och sista 

faktorn handlar om de färdigheter som individen skaffar sig genom en interaktion av de tre 

första faktorerna. (Patton & Mc Mahon, 2006) I faktor två, miljöns påverkan, lyfter de bland 

annat fram erfarenheter genom föreningar och i faktor tre lyfter de fram lärande om sig själva 

genom interaktion med andra vilket också kan vara i föreningar. SLTCDM lyfter också fram 

att vara öppen för att prova nya saker för att utveckla sig. ”The social learning theory of 

career decision-making suggests that maximum career development of all individuals 

requires each individual to have the opportunity to be exposed to the widest array of learning 

experiences…” (ibid, 2006)   

Developmental-Contextual Approach betonar interaktionen mellan individen och omvärlden. 

Genom att interagera med en föränderlig miljö så skapar individen sin egen utveckling (Patton 

and Mc Mahon, 2006). Modellen består av en yttre cirkel (omvärlds-variabler såsom 

ekonomi, arbetsmarknad, sociokulturella sammanhang mm.) och fyra inre cirklar (barn, 

vuxen, nätverk genom barn: skola, föräldrar, deltidsarbete, vuxennätverk: arbete, 

interpersonella relationer). Modellen var ett av de första försöken att effektivt integrera 

individfaktorer med omgivningsfaktorer i karriärutvecklingssammanhang (ibid, 2006). 

 

2.6.4 Personlig utveckling och lärande 

De flesta människors uppfattning om sig själva får näring av vad de lär sig om sig själva 

genom konsekvenser av sina handlingar. Resultatet av det man gör och andras reaktioner på 

det man gör betyder mycket för utvecklingen (Moxnes, 2008). En stor del av det sociala livet i 
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Sverige sker inom ramen för ideella organisationer och därav sker också mycket av 

människors handlingar i dessa organisationer (Ekström, 1995). För att kunna analysera vad 

som sker så menar Ekström att man måste analysera de frivilliga organisationerna på olika 

nivåer. Och därigenom också se hur de olika nivåerna relaterar till varandra.  

 

Nivå 1 Makro/samhälle organisationernas relationer till andra organisationer, institutioner, 

kulturella värderingar, politiska och ekonomiska strukturer och utveckling i samhället.  

Nivå 2 Sociala organisationer Olika organisationers kollektiva resurser, 

organisationsstruktur, social kontroll, normer, målsättningar mm.  

Nivå 3 Social handling och interaktion Sociala handlingar och social interaktion inom och 

mellan organisationer, kommunikation, samverkan, beroenderelationer, rutiner, strategier mm. 

Nivå 4 Individen handlar om organisationernas innebörd för den enskilde individens 

identitet, erfarenheter och känslor (Ekström, 1995). 

 

Ekströms fokus ligger på organisationen även om han också talar om interaktionen mellan 

organisation, samhälle och individ. En liknande nivåindelning, men då istället med fokus på 

individen har utarbetats och presenteras i en artikel av Fee & Gray (2011) som handlar om 

personlig utveckling inom internationellt volontärt arbete. Genom detta ramverk eller modell 

försöker de ge sin beskrivning av den utveckling som sker hos individen i en lärandemiljö 

som denna. De delar in lärandemiljöns karaktäristika i tre nivåer, makronivå, organisatoriskt 

sammanhang samt arbetets roll (vänster kolumn), dessa bidrar till funktionen i lärandemiljön 

(mellersta kolumnen) som i sin tur påverkar den personliga utvecklingen (högra kolumnen). 

På makronivå ser vi till exempel att individerna utsätts för extrema kulturskillnader i och med 

att de kommer från en ganska skyddad och trygg värld till ett område som dels är i en annan 

del av världen, med allt vad det innebär i sig med ett annat språk, annan kultur, men också 

kanske är i en del av världen som precis drabbats av en naturkatastrof eller ett krig. Detta 

påverkar individen grundligt. De kognitiva ramarna omformas och situationen gynnar kritisk 

reflektion (mellersta kolumnen, funktionen i lärandemiljön). Detta i sin tur påverkar lärandet 

hos individen. Det ger en djupare kunskap om olika kulturer och ger samtidigt en 

medvetenhet hos individen om hur det står till i världen, men ger också ett bredare perspektiv 

på sig själv och om olika kulturer. (högra kolumnen, resultatet av lärandet). Se 

ramverket/modellen nedan.  
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Characteristics of International    The learning outcomes 

volunteer placement    

Macro environment 

*Extreme cultural distance & novelty 

*Deep immersion 

 

Reshapes cognitive frames & promotes 

critical reflection 

*Deep cultural knowledge  

*Enhanced self-awareness; broader 

perspective on self and culture 

*stronger ethnical principles 

Organisational Context 

*Inadequate resources & structures 

*Under-skilled staff 

*”Safe” & supportive environment 

Expands repertoire of experiences & 

communities of practice  

*Creative problem solving & 

innovation 

*Resourcefulness & adaptability 

(entrepreneurial skills) 

*Social networks & networking skills 

*Proactively managing information & 

uncertainty 

Work role 

*Capacity building function 

*Reliance on “expert” power 

Promotes experiential & social 

learning 

*Communicative flexibility & the 

ability to persuade, negotiate 

*Teaching, coaching, mentoring 

*Managing change 

*Domain-specific knowledge & 

approaches 

 

 

2.6.5 Kompetens 

Enligt nationalencyklopedin betyder kompetens `sammanträffa`, `vara ägnad`, `vara 

kompetent`, `räcka till`, `kunnighet`,`skicklighet`(NE, 1993) I EU:s rapport om 

nyckelkompetenser har man följande definition. ”Kompetens definieras här som en 

kombination av kunskaper, färdigheter och attityder som är anpassade till det aktuella 

området. Nyckelkompetens är den kompetens som alla individer behöver för personlig 

utveckling, aktivt medborgarskap, social integration och sysselsätning.”  (EU, 2007, sid 3)  

EU har i rapporten kommit fram till åtta nyckelkompetenser: Kommunikation på 

modersmålet, kommunikation på främmande språk, matematiskt kunnande och 

grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens, digital kompetens, lära att lära, social 

och medborgerlig kompetens, initiativförmåga och företagaranda samt medvetenhet och 

kulturella uttrycksformer. I min studie är det fyra områden i fokus: Förmågan att 

kommunicera, lära att lära, social och medborgerlig kompetens samt initiativförmåga och 

företagaranda. I en intern rapport av Skolverket är Liedman (2008) mycket kritisk till EU:s 

dokument om nyckelkompetenser. Liedmans kritik grundar sig i att han läst ett antal tidigare 
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skrifter som har utarbetats inom OECD och som kan sägas ligga till grund för EU-

dokumentet. Han är kritisk på flera punkter, bland annat menar han att EU-dokumentet är 

oklart vad gäller användning av ordet nyckelkompetenser, att dokumentet reducerar 

nyckelkompetenserna till en behärskning av tekniker och han lyfter också fram en kritik mot 

nyckelkompetensernas uppdelning i kunskaper, färdigheter och attityder. Han kallar 

uppdelningen för ’strikt’ och ’otymplig’. Dessutom menar han att begreppet livslångt lärande 

inte är tillräckligt preciserat eftersom det kan ha olika betydelser såsom en personlig 

förkovran eller en mekanisk anpassning till arbetsmarknaden. (ibid, 2008) Han kritiserar även 

den svenska översättningen. Ett exempel han lyfter fram är när det gäller kompetensen Lära 

att lära, där förutom att EU-dokumentet reducerat nyckelkompetenserna till behärskning av 

teknik, är att det lutar än mer åt det tekniska när förmågan att förhandla över kulturgränserna 

blir ”förhandlingsteknik” i den svenska versionen. 

  

           2.7 Sammanfattning teoretisk bakgrund – fem begrepp 

I studien använder jag fem begrepp: symboliskt kapital, socialt kapital, karriärutveckling, 

personlig utveckling och kompetens. Genom att belysa olika aspekter av individers 

erfarenheter av ideellt arbete försöker jag att skapa en bred ansats och samtidigt ge en samlad 

bild av ett komplext område.  

Symboliskt kapital handlar om värden, tillgångar och resurser som skapas tillsammans med 

andra. En individs (eller en grupps) tillgångar och resurser som av de andra uppfattas som 

värdefullt är symboliskt kapital som finns överallt, även i ideella föreningar.  

Socialt kapital är sociala tillgångar och resurser, såsom släkt, vänner, personkontakter med 

mera. Tillgångar mäts genom exempelvis hur stort kontaktnät man har. Ett tredje begrepp som 

används är karriärutveckling. 

 Karriärutveckling handlar om processen i individens väg genom arbetslivet, hur individen gör 

olika val, ibland påtvingade, ibland av egen fri vilja. Det finns många olika 

karriärutvecklingsteorier. Fokus i denna studie ligger på två teorier eller ramverk, 

Krumboltz´s Social learning theory of career decision-making (SLTCDM) och Vondracek´s 

Developmental-contextual approach eftersom dessa framhäver organisationers och 

föreningars betydelse för karriärutvecklingen.  

Den personliga utvecklingen och lärandet sker inte i ett vakuum utan i integration med andra 

och med omgivningen. Det finns olika sätt att analysera utvecklingen/lärandet som sker inom 
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de ideell verksamhet. Ekströms (1995) fokus ligger på analys av den ideella organisationen. 

Han menar att en stor det av det sociala livet och människors handlingar i Sverige sker i 

ideella organisationer. Skeendet i de ideella organisationerna, menar han, kan analyseras med 

hjälp av indelning av olika nivåer, makro/samhälle, sociala organisationer, social handling 

och integration samt individen. Genom att analysera på olika nivåer kan man också få fram de 

olika nivåernas inbördes relationer. Fee och Grays (2011) fokus ligger istället på individnivå 

och de analyserar personlig utveckling och lärande hos individer som arbetat ideellt 

utomlands. Deras modell beskriver vad som händer hos individer som varit volontärer 

utomlands. Lärandemiljön delas in i tre nivåer: makronivå, organisatoriskt sammanhang samt 

arbetets roll, dessa påverkar funktionen av lärandemiljön som i sin tur påverkar den 

personliga utvecklingen och lärandet.  

Kompetens betyder enligt Nationalencyklopedin (NE) `sammanträffa`, `vara ägnad`, `vara 

kompetent`, `räcka till`, `kunnighet`,`skicklighet`. I EU:s rapport om nyckelkompetenser 

beskrivs kompetens som en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder. Rapporten 

tar upp åtta så kallade nyckelkompetenser, Kommunikation på modersmålet, kommunikation 

på främmande språk, matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk 

kompetens, digital kompetens, lära att lära, social och medborgerlig kompetens, 

initiativförmåga och företagaranda samt medvetenhet och kulturella uttrycksformer. Fokus i 

denna studie är på fyra av dessa: Förmågan att kommunicera, lära att lära, social och 

medborgerlig kompetens samt initiativförmåga och företagaranda. EU:s nyckelkompetenser 

har fått mycket kritik av Liedman (2008) i en rapport av skolverket. Kritiken består bland 

annat av att han menar att EU-dokumentet är oklart, olyckligt översatt, att dokumentet 

reducerar nyckelkompetenserna till en behärskning av tekniker samt en kritik av begreppet 

livslångt lärande som enligt honom kan ha olika betydelser såsom en personlig förkovran 

eller en mekanisk anpassning till arbetsmarknaden och därför borde preciseras bättre i 

dokumentet. 

 

2.8 Resultat av litteratursökning 

Jag gått igenom en mängd material och litteratur. För att hitta dessa har jag använt mig av 

internet och även fått hjälp av biblioteket att söka i olika databaser. Exempel på sökord jag 

använt är frivilligt arbete, ideellt arbete, frivillig insats, ideell insats, volontärarbete, ideella 

organisationer. Dessutom har jag även när jag studerat andras arbeten hittat annan litteratur 
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som har varit intressant för min studie och då har jag även läst dessa. Jag har också sökt efter 

internationell forskning genom olika databaser. Exempel på sökord jag använt är 

volunteerism, volunteer work, voluntary work, volunteering work, impact of volunteering.  

 

2.9 Forskningsanknytning och anknytande litteratur 

Forskning om ideellt arbete har som jag nämnt tidigare inte förekommit i någon större 

utsträckning, men har på senare år uppmärksammats mer och mer. Det ideella arbetet 

uppmärksammades i mitten av åttiotalet, men då främst på organisationsnivå, genom att 

Folkrörelseutredningen genomfördes av dåvarande Civildepartementet. Utredningen bestod 

av två huvudspår. Den första var att föreslå åtgärder som skulle underlätta folkrörelsers, 

föreningars och kooperativas möjligheter att ta ett ökat ansvar för vissa verksamheter som 

bedrivs i framförallt kommunal regi. Det andra spåret var att se över statsbidragen till 

folkrörelserna för att förenkla bidragssystemet på olika sätt (Amnå, 1995). 

Folkrörelseutredningen såg föreningslivet som en medborgarskola, men betonade samtidigt 

föreningslivets betydelse för mänsklig gemenskap och samhällelig pluralism (Jeppsson 

Grassman, 1993). År 1991 fick Socialtjänstkommittén i uppdrag att se över socialtjänstlagen. 

En del arbete görs på frivillig basis och socialtjänsten har också samverkan med frivilliga 

organisationer. Eftersom det saknades samlad kunskap kring frivilligt arbete så gav 

kommittén några forskare i uppdrag att kartlägga socialt arbete inom frivilliga organisationer i 

Sverige (Amnå, 1995). Några studier är på organisationsnivå, andra är inom specifika 

områden, till exempel samarbetsprojekt mellan frivilliga organisationer och socialtjänsten. En 

av studierna, ”Frivilliga insatser i Sverige – en befolkningsstudie”, handlar om svenska 

folkets frivilliga insatser. Syftet med studien var att kartlägga det organisationsanknutna, 

frivilliga arbetets omfattning, karaktär och bestämningsfaktorer i Sverige. Ansatsen var 

explorativ, man ville skapa en första kunskapsöversikt över området. Man hade en bred 

ansats, det vill säga man ville få så brett spektrum som möjligt och få in alla typer av frivilliga 

insatser. Detta innebar att man förutom de insatser/arbeten som gjordes i frivilliga 

organisationer samt inom kyrkan och offentlig sektor, även tog med insatser som man gjorde 

för vänner och grannar. De sistnämnda, insatser för vänner och grannar fick dock ett eget 

namn, man kallade det för  informellt socialt arbete   (Jeppsson Grassman, 1993). Resultatet de 

fick fram var bland annat att frivilligt arbete i Sverige var vanligare än man trodde. De fick 

dessutom fram fyra mönster beträffande bestämningsfaktorerna: 
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 tillgång till sociala arenor, det vill säga variationer i insatserna beror på i vilken 

utsträckning man befinner sig i situationer där frivilligt arbete utförs 

 ålder spelade också stor roll, människor som är i sin mest yrkesintensiva och 

barnintensiva ålder är de som oftast arbetar ideellt 

 tillgång till rätt arenor, där steget till frivilligt arbete inte är långt, detta stöddes av att 

offentligt anställda oftare arbetar frivilligt än privatanställda. Man nämner också att 

det frivilliga arbetet kan ses vara förknippat med särskilda kulturella värderingar 

 ett mönster handlade om socioekonomisk tillhörighet och ekonomiska resurser, till 

exempel så arbetade människor som bor i hyreshus mindre frivilligt än människor i 

andra bostadstyper, LO-medlemmar är mindre frivilligt aktiva än tjänstemän 

 

År 1998 genomfördes en ny befolkningsstudie som var en uppföljning på 1992-års studie med 

vissa tillägg. Resultaten visade att det var än fler aktiva frivilliga än 1992, samtidigt blev 

några av bestämningsfaktorerna mer framträdande. Nu var resursmönstret tydligare än 

tidigare, man hade sett ett socioekonomiskt samband, men här blev det väldigt tydligt att med 

högre utbildning desto större chans att individen arbetar frivilligt. Mönstret kring 

bostadstypen visade också ett tydligare samband. De tillägg man gjorde var att man tog med 

variabeln  invandrarbakgrund   och  föreningsengagemang från föräldrar  . Invandrarbakgrund 

hade ett samband med omfattningen av frivilligt arbete. Invandrare var ofta mindre frivilligt 

aktiva än övriga. Det fanns också ett samband mellan det egna engagemanget och om man 

hade haft föräldrar som hade varit engagerade, störst samband fanns bland pensionärerna. De 

frivilligt aktiva hade i större utsträckning haft föräldrar som varit aktiva än övriga (Jeppsson 

Grassman & Svedberg, 1999).  

På uppdrag av riksdagen om att utforma ett forskningsprogram om ideell verksamhet 

samlades några forskare som referensgrupp åt utredaren Amnå. De träffades i cirka ett år och 

diskuterade forskningsläget och forskningsidéer. Resultatet blev dels en antologi
5
 om deras 

olika infallsvinklar, dels ett handlingsprogram för forskning
6 

(Amnå, 1995).  

 

 

5 Antologin Medmänsklighet att hyra?Erik Amnå (red.) 1995 

6 Handlingsprogrammet DS1995:30 
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Handlingsprogrammet kom fram till att det fanns tre forskningsområden att satsa på och där 

behovet var stort: Förutsättningarna för den ideella verksamheten, den ideella verksamhetens 

organisering samt den ideella verksamhetens betydelse (Amnå, 1995). 

Som nämnts tidigare har jag mer ofta hittat forskning kring motiv och drivkrafter inom ideellt 

arbete än forskning kring betydelsen för individen. Viss forskning kring motiv och drivkrafter 

inom ideellt arbete tangerar dock mitt område: Gustavssons (2007) studie ”Frivilligt arbete – 

motiv och drivkrafter till frivilligt engagemang” visar bland annat att ett av motiven är att de 

genom sitt ideella engagemang får möjlighet att vidga vyerna och lära sig nya saker;  I ”Det är 

ganska fantastiskt egentligen – att jobba ideellt” (Panova, Sköld & Österberg, 2007) talar man 

om att informanterna delvis kalkylerat med vissa förmåner tack vare sina ideella insatser och 

att personlig utveckling är en av dessa; Andersson & Midböe (2008) har i sin studie bland 

annat visat att det kan ge fördelar i karriären att tillhöra en organisation, till exempel som en 

punkt i CV:t eller att man genom sitt engagemang kan få tillgång till flera karriärmöjligheter; 

I ”Det ömsesidiga utbytet” har Antonsson & Larsson (2010) sökt efter drivkrafter och fått 

fram fyra teman – livsstil, egen utveckling, gemenskap och vilja att hjälpa andra. Von Essen 

och Svedberg däremot beskriver dock några viktiga perspektiv på det ideella engagemanget. 

De talar om föreningsengagemanget som reell resurs genom vilken individerna kan påverka 

den egna situationen och andras villkor, de betonar också att engagemanget kan vara uttryck 

för och generera socialt kapital (von Essen et al. 2010). 

Ytterligare ett perspektiv som nämns är tillhörigheten och sist nämns också ett förpliktelse-

perspektiv, att man som individ har ansvar för att bidra med något gemensamt. De nämner 

också att de främsta skälen till att människor börjar arbeta ideellt är att de vill bidra till 

organisationen, göra nytta för andra människor och utöva sitt intresse (ibid, 2010).

  

2.10 Internationell forskning  

Det finns många olika aspekter av ideellt arbete och betydelser för olika grupper som jag har 

hittat i sökandet av internationell forskning. 2005 gjordes en studie som handlar om hur och 

varför kvinnor i ledande positioner inom företag arbetar ideellt. Studien gjordes av 

Markitects, Inc. (2006).
 7

  

 

7 Studien är gjord av Markitects, Inc. (ett oberoende marknadsundersöknings- och forskningsföretag) och Womens Way (en 

välgörenhetsorganisation) i delstaten Philadelphia, USA. 
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Syftet med studien var att undersöka kopplingen mellan ett tidigt ideellt engagemang och ett 

utvecklande av yrkeskunskaper. Ett vidare syfte med studien var att, när man väl konstaterat 

en koppling, uppmuntra företag och individer att värdera och främja ideellt engagemang som 

en billig väg till professionell utveckling för både företaget, individen och samhället i stort. 

De intervjuade arbetade ideellt inom olika områden: social omsorg (36%), ekonomiska 

organisationer (16%), kulturella organisationer (12%), hälsorelaterade organisationer (11%), 

organisationer kopplade till skola och utbildning (9%), allmän välgörenhet såsom till exempel 

Röda Korset (9%), inom kyrkan eller religiösa organisationer (7%). Studien visade en tydlig 

koppling mellan färdigheter och förmågor de utvecklat genom ett ideellt engagemang och 

deltagarnas framsteg inom yrkeskarriären. På frågan om vilka färdigheter/förmågor som de 

intervjuade hade förvärvat, förbättrat eller utvecklat genom sitt ideella arbete framkom 

följande: 

 

53% Coaching/mentoring 

78% Communications 

54% Finance/budgeting/accounting 

73% Fundraising/resource development 

26% Human resource management 

17% Interviewing/hiring 

83% Leadership 

53% Meeting planning 

57% Organization/multitasking 

69% Patience 

63% Political astuteness 

62% Problem solving 

60% Public speaking 

17% Research 

 

Ledarskap är den färdighet/förmåga de utvecklat mest, därefter kommer kommunikation, 

tredje största är att samla in pengar/resursutveckling. De färdigheter/förmågor som de 

utvecklat minst är forskning och intervjuteknik.  

Studien kunde också identifiera sex faktorer som driver intervjupersonerna till att arbeta 

ideellt: 

 Generational influences (past, present and future) 

 Cultivation of a personal and professional network 

 Giving back to the community 

 Transforming a personal challenge into action 

 Development of business and leadership skills 

 Good corporate citizenship 
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Studien visar att många av de intervjuade blev påverkade i tidig ålder att arbeta ideellt av 

föräldrar, mor- och farföräldrar andra äldre närstående eller vänner. När de intervjuade 

startade sin karriär så hade de hjälp av det sociala nätverk de hade genom sitt ideella 

engagemang, både för dem som individ men också i deras profession. Intervjupersonerna ville 

ge något tillbaka till samhället, och denna känsla hade kommit redan i unga år. Några av de 

intervjuade talade om att de hade haft en negativ erfarenhet i livet som drev dem till att skapa 

något positivt av denna erfarenhet, till exempel att hjälpa andra som hade hamnat i liknande 

situation. Det ideella engagemanget hade gett individerna självsäkerhet så att de vågade ta 

steget till ledare. Flera av intervjupersonerna kände att de in sitt företag hade en skyldighet att 

vara en av de som hjälpte samhället genom att till exempel motivera sina anställda att arbeta 

ideellt.  

En fråga som ibland har ställts i forskningsstudier jag hittat är huruvida ideellt arbete kan vara 

en språngbräda till något annat, till exempel för immigranter att integreras i det nya samhället 

eller för de som står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av långtidsarbetslöshet/ 

funktionshinder eller ålder att återigen komma in på arbetsmarknaden.  

På 80-talet gjordes en studie the Policy Studies Institute (PSI) i Storbritannien. Studien som 

var den första stora studie av sitt slag initierades på grund av att arbetslösheten i landet hade 

ökat. 1998 behövdes en uppdatering av läget och en studie genomfördes av the Institute for 

Volunteering Research (IVR). Gay (1998) som är en grundare av IVR gjorde studien. Syftet 

med studien var att ompröva slutsatserna i PSI-studien, göra jämförelser med andra studier 

samt undersöka i vilken utsträckning ideellt arbete kan förbättra anställningsbarheten. Man 

gjorde både en kvantitativ och en kvalitativ studie dels i form av enkäter som skickades ut till 

jobbsökande, man följde dessutom upp PSI-studien genom att skicka ut en uppföljningsenkät 

till de ideellt engagerade som deltog i förra studien, och man gjorde intervjuer med arbetslösa 

människor som var ideellt engagerade och arbetslösa som tidigare arbetat ideellt men som nu 

gått tillbaka till arbete samt ett antal intervjuer med chefer för ideella organisationer (ibid, 

1998). Det visade sig vara svårt att hitta alla som deltog i förra studien, så studiens resultat ska 

ses som indikationer snarare än precisa jämförelser. Studien visade att mycket var detsamma 

med förra studien, men det fanns några slående skillnader: Fler arbetslösa än tidigare var 

ideellt engagerade, individerna fick tillfredsställelse av olika slag som kunde väga upp det 

obetalda arbetet och 18% fler än tidigare av de ideellt engagerade uppgav att de trodde att 

deras ideella engagemang skulle ge dem erfarenheter som kunde hjälpa dem till att få ett 

arbete. De kvalitativa intervjuerna gav en djupare insikt om kopplingen mellan ideellt 
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engagemang och anställningsbarhet. Det visade sig att för många individer sågs det ideella 

engagemanget som en möjlighet till att förbättra sin anställningsbarhet, men där var olika 

motiv:  

 vidga sitt perspektiv och hitta alternativa vägar 

 bygga upp en portfolio med erfarenheter från ideellt arbete 

 ville hålla kontakten med arbetsmarknaden 

 sökte efter något att plocka med i sitt CV 

 

Corden (2002) har en lite mer kritisk hållning till kopplingen mellan ideellt arbete och 

anställningsbarhet. I artikeln Voluntary work: a bridge from long-term incapacity to paid 

work? beskriver hon myndigheternas strävan efter att få ut fler människor än tidigare i arbete. 

Ett av deras förslag är just att satsa mer på att få individer som tidigare räknats som 

arbetsoförmögna (till exempel handikappade eller långtidssjukskrivna) att komma ut i ideellt 

arbete som en väg att nå ett betalt arbete längre fram. Hon menar att det visst finns bevis för 

att ideellt arbete en period hjälper människor med arbetsoförmåga att komma närmare 

arbetsmarknaden genom att minska en del av de hinder de stöter på, men att det tar lång tid att 

se tydliga effekter. Hon refererar också till andra studier som ger en motsägelsefull bild. Till 

exempel att en del arbetslösa människor ser möjligheten att behålla eller utveckla 

förmågor/färdigheter genom ideellt arbete, medan andra ser det som en avkoppling från 

jobbsökandet eller tyckte att tiden kunde spenderas bättre, till exempel på att skaffa sig en 

formell utbildning. Hon hade också hittat en studie som visade på att arbeta ideellt inte 

förknippades med kortare arbetslöshet, snarare visade studien att de som arbetade ideellt var 

arbetslösa längre än de som inte gjorde det. Hon menar att potentialen i ideellt arbete som ”a 

stepping stone” mot arbetsmarknaden bör bli erkänd som en modell bland många andra och 

därför inte ska överskattas (ibid, 2002). 

Fee & Gray (2011) har tittat närmare på ideellt arbete som lärandemiljö. I artikeln Fast-

tracking expatriate development: the unique learning environments of international volunteer 

placement fokuserar de på internationellt voluntärt arbete, som de menar traditionellt sett inte 

betraktats som någon sysselsättning som gett någon större fördel mer än i så fall altruistiskt. 

Men samtidigt menar de att flera senare studier tyder på att erfarenhet av ideellt arbete 
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utomlands kan påskynda utvecklingen av värdefulla globala färdigheter och förmågor. De 

summerar dessa förmågor som kategoriseras i åtta breda områden: personlig utveckling, 

färdigheter inom problemlösning och beslutsfattande, kulturell kompetens och förståelse, 

kommunikationsfärdigheter, strategisk förståelse med en djupare världsbild, självkännedom 

och förståelse, ledaregenskaper och social kompetens, domänspecifika kunskaper och 

förmågor. De menar också att fram tills idag har det inte funnits någon modell som har kunnat 

visa på hur det hänger ihop, vad det är för färdigheter/förmågor som utvecklas och i vilket 

sammanhang de utvecklas. I artikeln jämför de erfarenheterna av att arbetat ideellt utomlands 

med bergsklättrare. Bergsklättrare tränar att klättra högre korta stunder för att acklimatisera 

sig och sedan gå tillbaka igen till bascampen. Detta för att undvika att bli sjuk av 

nivåskillnaderna. I artikeln presenteras studiens resultat som tyder på att erfarenheterna av att 

har arbetat ideellt utomlands ger chansen till att ”climb high” och utveckla förmågor som 

tjänar dem väl när de är tillbaka på arbetsplatsen i hemlandet eller på fortsatta uppdrag 

utomlands (ibid, 2011). Fee & Gray lägger i artikeln fram en modell eller ett ramverk där de 

identifierar och förklarar dessa mekanismer. 

 

2.11 Sammanfattning forskning 

Forskning på nationell nivå har uppmärksammats på senare år. Det ideella arbetet kom upp på 

agendan på åttiotalet genom att Folkrörelseutredningen genomfördes av dåvarande 

Civildepartementet. Dels föreslogs att man skulle underlätta bland annat folkrörelsers 

möjligheter att ta mer ansvar för vissa kommunala verksamheter. 1992 gjordes studien 

”Frivilliga insatser i Sverige – en befolkningsstudie”. Syftet med studien var att kartlägga det 

frivilliga arbetet, både i fråga om organisation, karaktär och bestämningsfaktorer. Resultatet 

blev bland annat att frivilligt arbete i Sverige var vanligare än man trodde. År 1998 

genomfördes en ny befolkningsstudie som en uppföljning av den från 1992. Resultaten visade 

att det var än fler aktiva frivilliga än tidigare. Det som också framkom var att resursmönstret 

var tydligare, bland annat kom fram att ju högre utbildning desto större chans att man arbetar 

frivilligt. Man såg också att invandrare oftare var mindre frivilligt aktiva än övriga, man såg 

dessutom att bland pensionärerna som arbetade frivilligt ofta hade haft föräldrar som också 

varit engagerade ideellt.  

På riksdagens uppdrag samlades några forskare samt utredaren Amnå för att utforma ett 

forskningsprogram kring ideell verksamhet. Resultatet blev en antologi samt ett 
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handlingsprogram. Handlingsprogrammet fick fram tre forskningsområden: 

Förutsättningarna för den ideella verksamheten, den ideella verksamhetens organisering samt 

den ideella verksamhetens betydelse.  

Von Essen och Svedberg däremot beskriver några viktiga perspektiv på det ideella 

engagemanget. Genom det ideella engagemanget kan individerna påverka den egna 

situationen. Engagemanget också vara ett uttryck för och generera socialt kapital. Dessutom 

nämns tillhörigheten samt förpliktelseperspektivet. De främsta skälen till att människor börja 

arbeta ideellt är att de vill dela med sig till organisationen, göra nytta samt utöva sitt intresse.  

Forskning på internationell nivå är bland annat ”Power Skills – how volunteerism shapes 

Professional Success” från 2005. Studien gjordes av Markitects, Inc. och handlar om hur och 

varför kvinnor i ledande positioner inom företag arbetar ideellt. Studiens syfte var att se hur 

kopplingen ser ut mellan tidigt ideellt engagemang och utvecklande av yrkeskunskaper. Syftet 

med studien var också att uppmuntra företag och individer att värdera och främja ideellt 

engagemang. Ledarskap var en av de färdigheter/förmågor som lyftes fram som hade 

utvecklats hos individerna. Studien fick också fram sex faktorer som driver människor att 

arbeta ideellt. Här nämns bland annat en faktor, som också lyfts fram i svensk forskning, den 

faktorn att man haft äldre släkt, till exempel föräldrar eller mor/farföräldrar, som tidigare 

arbetat ideellt och som gjort att även de själva börjat arbeta ideellt. Andra faktorer som nämns 

är bland annat att några av individerna haft en negativ erfarenhet i livet som drivit dem att till 

exempel hjälpa andra som hade hamnat i liknande situation samt att det ideella engagemanget 

gett individerna självsäkerhet som gjort att de gått vidare till ledare. 

På 80-talet gjordes en studie i Storbritannien som sedan följdes upp 1998 av the Institute of 

Volunteering Research (IVR). Syftet var bland annat att undersöka i vilken utsträckning 

ideellt arbete kan förbättra anställningsbarheten. Studien visade att för många individer var 

det ideella engagemanget en möjlighet till att förbättra sin anställningsbarhet. Motiven 

däremot skilde sig åt: vidga sitt perspektiv och hitta alternativa vägar, bygga upp en portfolio 

med erfarenheter från ideellt arbete, ville hålla kontakten med arbetsmarknaden samt sökte 

efter något att plocka med i sitt CV.  

Cordon (2002) har en mer kritisk hållning till kopplingen mellan ideellt arbete och 

anställningsbarhet. I hennes artikel Voluntary work: a bridge from long-term incapacity to 

paid work? menar hon att visst finns det bevis för att ideellt arbete kan ge individerna bättre 

möjligheter till ett arbete, men att se effekter tar lång tid. Hon visar också på forskning som 
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ger en annan bild, till exempel att individerna ser det som ett tidsfördriv och hellre tyckte att 

tiden borde satsas på utbildning. Hon hittade till och med en studie som visade på att de som 

arbetade ideellt snarare var längre arbetslösa än de som inte arbetade ideellt.  

Ideellt arbete som lärandemiljö är något som Fee & Gray (2011) tittat närmare på. De har i 

första hand undersökt internationellt ideellt arbete och menar att där kan man snabbt utveckla 

globala färdigheter och förmågor. De har summerat åtta breda områden: personlig utveckling, 

färdigheter inom problemlösning och beslutsfattande, kulturell kompetens och förståelse, 

kommunikationsfärdigheter, strategisk förståelse med en djupare världsbild, självkännedom 

och förståelse, ledaregenskaper och social kompetens, domänspecifika kunskaper och 

förmågor. De har dessutom utvecklat en modell/ett ramverk som identifierar och förklarar hur 

dessa förmågor hänger ihop, hur de utvecklas och i vilket sammanhang.  
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3. Metod 

  3.1 Undersökningsstrategi 

För att få svar på forskningsfrågorna och uppnå syftet med denna studie, där det handlar om 

individers egen uppfattning om det ideella arbetets betydelse för dem själva, deras utveckling 

och karriärutveckling så har jag valt att göra en kvalitativ studie. Det finns inga självklara 

metodregler när det gäller kvalitativ forskning, ingen som man i alla fall har enats kring i 

forskarsamhället (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Däremot kan sägas att en viktig 

vägledande princip är att fokusera på några specifika frågeområden som kan kopplas till 

studiens syfte och problemställningar (ibid, 2005). Jag använde mig av en frågeguide (bilaga 

1) indelad i olika dimensioner med tillhörande frågeställningar.   

  

 3.2 Metoder/tekniker 

För att kunna få så utförliga svar som möjligt och samtidigt ha stor frihet i intervjuerna med 

möjlighet att ställa följdfrågor och samtidigt kunna förklara någon fråga ifall intervju-

personen inte förstår eller vill ha ett förtydligande, har jag valt att använda mig av en 

frågeguide indelade i olika dimensioner med ett antal frågeställningar under var och en. När 

det gäller begreppen standardisering och strukturering är det en del oklarheter kring vilken 

benämning man ska använda beträffande den form av frågeguide jag valt att använda. Ibland 

används ordet ´semistrukturerade intervjuer´. Det innebär att man gör en lista på områden 

eller teman där man inte behöver ställa frågorna i en viss ordning utan kan göra som det faller 

sig under intervjuerna (Patel & Davidsson, 2011). Larsson talar istället om ´den allmänna 

intervjuguiden´, som också handlar om att formulera ett antal teman eller frågeställningar att 

samtala kring (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Båda handlar alltså om ett frågeformulär 

med stor flexibilitet samt vars frågeområden är kopplade till forskningsfrågorna.  

 

 3.3 Genomförandesteg 

Jag tog kontakt med en styrelsemedlem i Friluftsfrämjandet i X kommun och frågade om hon 

trodde att de var intresserade av att vara med i min studie. Hon mailade över en lista över 

deras funktionärer och ledare med adresslista och födelseår. Därefter gick hon och jag igenom 

hur länge de hade varit verksamma som funktionärer respektive ledare samt inom vilket 
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område de är verksamma, gröna sidan: exempelvis mulle, kanoting och vandring, och vita 

sidan: exempelvis långfärdsskridskor, alpint och skidor. Jag plockade därefter ut ett urval av 

både funktionärer och ledare utefter olika kriterier (kön, ålder, antal år i verksamheten, 

verksamhetsområde, befattning inom föreningen) för att få ett så brett underlag som möjligt.  

Nedan beskriver jag tillvägagångssättet närmare. Jag kontaktade de olika personerna jag hade 

fått fram, förklarade vad studien gick ut på, att jag följer Humanistisk-Samhällsvetenskapliga 

forskningsrådets etiska regler, hur lång tid intervjuerna kommer att ta, vart de önskar att vi 

träffas: på biblioteket, hemma hos dem eller att de väljer ut någon annan plats. Jag skickade 

därefter ut ett informationsbrev (bilaga 2) till var och en av intervjupersonerna. Alla 

personerna tackade ja.  

  

 3.4 Urvalsförfarande 

Det finns flera olika tillvägagångssätt för att göra urval. Alla är dock på något sätt 

slumpmässiga (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Ett sätt är att utifrån tillgängliga resurser 

göra ett urval som ger så mycket information som möjligt (ibid, 2005). För att intervjuerna 

skulle ge så mycket information som möjligt så var det viktigt att intervjupersonerna hade en 

del erfarenheter av ideellt arbete och inte var helt nya. Utifrån listan som jag hade fått av min 

kontaktperson med information om hur länge de varit verksamma, deras ålder och verksam-

hetsområde så arbetade jag fram ett urval som skulle ge mig så brett underlag som möjligt. 

Jag använde jag mig därför av olika kriterier: jag ville ha med olika åldrar, olika kön, olika 

arbetsområden (skidor, snowboard, mulle, gröna sidan, kajak, kanot) när jag bearbetade listan. 

När jag till slut hade fått med så att det täckte in alla kriterier så fanns där en grupp på 10 

stycken till antalet.    

 

 3.5 Urvalsgrupp 

Även om jag inte anger i vilken kommun jag gjort min studie så har jag lovat att de som varit 

med i min studie skulle få ta del av den. Ifall jag då skulle beskriva var och en i gruppen 

utifrån ålder, hur länge de arbetat ideellt och verksamhetsområde så skulle det vara lätt att 

identifiera intervjupersonerna, detsamma gäller vilket yrke individerna har. Därför har jag valt 

att inte göra det. Jag beskriver istället gruppen utifrån följande. Av de 10 i urvalsgruppen är 5 

stycken kvinnor och 5 stycken män, 3 är funktionärer och 7 är ledare, områden de är 



 

27 
 

verksamma är följande, 1 inom både gröna och vita sidan, 5 inom vita sidan och 4 inom gröna 

sidan. Åldersspridningen är följande:   

-20 år 1 st 

21-30 1 st 

31-40 4 st  

41-50 2 st 

51-60 1 st 

61- 1 st  

 

En av intervjupersonerna valde att hoppa av på grund av att denne inte kände att den hade så 

mycket att bidra med.  

  

 3.6 Datainsamling 

Jag kontaktade alla intervjupersonerna via telefon där vi kom överens om tid och plats. 

Intervjupersonerna fick själva välja plats för själva intervjun, detta för att de skulle känna sig 

bekväma i miljön, de kunde välja mellan biblioteket, hemma hos dem eller någon annan plats 

som vi kom överens om. Tre personer valde biblioteket, en person valde Friluftsfrämjandets 

lokal, fem personer valde deras hem. Tidsåtgången för intervjuerna var allt från 16 minuter 

och upp till 61 minuter. Genomsnittssamtalet varade 32 minuter. En semistrukturerad 

frågeguide (bilaga 1) användes. Först pratade vi lite allmänt och jag förklarade åter igen vem 

jag var och vad studien handlar om, vilka frågeområden intervjun kommer att behandla. 

Genom att samtala lite allmänt i början och genom att individen själv valt intervjuplats 

försöker jag bygga upp en relation med individen och skapa ett bra klimat. Motivationen hos 

intervjupersonen påverkas av den personliga relationen som uppstår i intervjun (Patel & 

Davidsson, 2011). Därför är det extra viktigt att ha lagt en bra grund. Jag förklarade också att 

jag följer Humanistisk-Samhälsvetenskapliga forskningsrådets etiska regler och vad det 

innebär. Jag förklarar dessutom att intervjuerna kommer att spelas in och vad syftet är med 
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det. Jag använder mig av dator och programmet Express Scribe vid intervjuerna. Därefter 

transkriberar jag intervjuerna i sin helhet. Teckenförklaring transkribering:  

/…/ = förkortning av citat, det vill säga text som plockats bort inte då det inte har någon 

betydelse för meningsinnehållet/tolkningen 

… = kortare paus 

  

 3.7 Giltighet och tillförlitlighet 

Frågor om validitet och reliabilitet är omdiskuterade inom den kvalitativa forskningen. Man 

menar bland annat att det finns vissa svårigheter med den kvalitativa metoden när det gäller 

validitet och reliabilitet (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Validiteten i kvalitativ 

forskning kan vara problematisk. Reliabilitet i kvalitativ forskning är heller inget som är 

tydligt och enkelt eftersom det inte är någon direkt mätning utan istället är ett fenomen att 

upptäcka och beskriva (ibid, 2005). Jag ska här ändå försöka beskriva varför denna studie har 

god giltighet – validitet och tillförlitlighet – reliabilitet. För det första provade jag min 

frågeguide på två personer, en person som också arbetar ideellt men i en annan förening än 

den som är med i min studie som fick svara på mina frågor och en kollega som kritiskt kunde 

granska dels hur frågorna är formulerade dels hur väl de kan ge svar på mina 

forskningsfrågor. När man formulerar frågor är det lätt att bli hemmablind. Det som förefaller 

självklart för en själv kanske inte är så för den som ska svara på frågorna. Till exempel kan 

man dels använda en kollega som kan betrakta frågorna utifrån och dels göra en förstudie för 

att se om frågorna fungerar i ”verkligheten” (Patel & Davidsson, 2011). Frågorna i 

frågeguiden är utformade för att kunna ge svar på forskningsfrågorna i denna studie. 

Frågeguiden är framtagen av mig, dels på egen hand ha konstruerat frågor/ frågeområden för 

att få svar på forskningsfrågorna i studien, dels genom att studerat andra studier, där en del 

frågor varit av sådan art att de är användbara även för min studie. Validiteten och de insikter 

som kan fås genom kvalitativ forskning är mer kopplat till graden av informationsrika fall och 

undersökarens skicklighet att analysera än urvalsstorleken (Larsson, Lilja & Mannheimer, 

2005). För att skapa hög validitet har jag också försökt skapa ett bra intervjuklimat, dels för 

att individen själv fått välja en plats där de känner sig trygga samt att använda mig av min 

komptens som vägledare som innebär att bygga upp ett förtroende under samtalet, lyssna 

aktivt, att uppmuntra intervjupersonen genom att ställa följdfrågor när denne berör den typ av 
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information som är intressant för denna studie, ge feedback som också gör att 

intervjupersonen fortsätter berätta och därigenom ger mer detaljerade beskrivningar och 

nyanserade svar. I kvalitativ forskning är undersökaren själv ett instrument. Validiteten är 

därför beroende av den kompetens, skicklighet och empati som denne har (ibid, 2005). 

Reliabiliteten i kvalitativ forskning beror bland annat på resultatens konsistens och inre logik. 

I intervju kan man som undersökare pröva konsistensen i svaren genom att ställa flera 

liknande frågor som fokuserar på samma tema och därigenom undersöka konsistensen i 

svaren (ibid, 2005). I Frågeguiden (bilaga 1) har liknande frågor ställts men under olika 

frågeområden, liknande frågor till exempel om erfarenhet/kompetens och om individen lärt 

sig något har ställts under minst tre av frågeområdena. Detta har inneburit att individen har 

fått formulera sig vid flera tillfällen om samma fenomen. Alla intervjuer har spelats in på 

dator genom programmet Express Scribe. Samtidigt har jag under inspelningarna parallellt 

gjort anteckningar för att ha som stöd vid bearbetningen av materialet.  

  

 3.8 Etiska ställningstaganden 

Jag har informerat intervjupersonerna om att jag följer humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådets etiska regler. Nedan beskriver jag dessa och hur jag uppfyllt dem.  

*Informationskravet. Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte.  

När jag tog kontakt med individerna i urvalsgruppen via telefon för att höra om de ville vara 

med i denna studie berättade jag först om vem jag var, vid vilken institution jag studerade vid, 

och vad jag studerade. Jag informerade om studien och dess syfte samt att deltagandet var 

frivilligt. Jag informerade även om vilka områden som intervjun skulle behandla. I följebrevet 

som skickades ut efter att de tackat ja fick intervjupersonerna även där information. De fick 

återigen samma information vid intervjutillfället och då gick jag mer grundligt igenom hur 

intervjun skulle gå till och vilka områden vi skulle behandla. De fick också möjlighet att ställa 

följdfrågor och än en gång möjlighet att tacka ja eller nej till intervjun.  
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*Samtyckeskravet. Deltagare i undersökningen har rätt att själv bestämma över sin 

medverkan.  

Ingen i studien var under 18 år. Därför behövdes inte vårdnadshavares godkännande utan 

endast deras eget. Som jag nämnde ovan så informerades vid flera tillfällen att deltagandet var 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta. Det var också en i urvalsgruppen som valde 

att utnyttja sin rätt och avbröt sitt deltagande. (se även ovan, punkt 3.5 urvalsgrupp) Vi hann 

dock inte påbörja intervjun så det finns således inget material från denna intervjuperson i 

studien.  

 

*Konfidentialitetskravet. Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ge 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem.  

Där står också att om personen beskrivs, dock utan namn, men detaljrikt kan det vara möjligt 

för vissa läsare att identifiera någon individ. Åtgärder bör därför vidtas för att minimera 

möjligheten till identifiering.  

På grund av att det är så få individer i föreningen som ingår i denna studie är det lätt att 

identifiera individen vid närmare beskrivning. Därför har jag ovan gjort en övergripande 

karakteristik av urvalsgruppen istället för att gå in på individnivå.  

 

*Nyttjandekravet. Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. 

Även här har jag informerat intervjupersonerna om att deras uppgifter inte kommer att 

användas till något annat än för forskningsändamål. I nyttjandekravet talar man förutom om 

regler även om rekommendationer. Bland annat talar man om att vid något lämpligt tillfälle 

fråga deltagarna, uppgiftslämnare och andra berörda personer om de är intresserade av att veta 

var forskningsresultaten kommer att publiceras och att få en rapport eller sammanställning av 

resultatet. Två av min studies intervjupersoner har uttryckligen önskat att få ta del av 

resultatet. Jag kommer därför att kontakta alla berörda efter att studien är färdig och fråga om 

de vill ta del av studien genom att antingen få ett exemplar hemskickat av mig eller var de kan 

ta del av studien via internet.     
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  3.9 Resultatbearbetning 

Under inspelningen av intervjuerna förde jag samtidigt anteckningar Därefter transkriberade 

jag allt material. Vissa individer talade så lågt, så ibland fick jag ta hjälp av mina anteckningar 

för att få fram vad de hade sagt. I bearbetning och analys har använts en hermeneutisk 

tolkning. I hermeneutiken är helheten och delarna lika viktiga. Meningen i en del kan endast 

förstås om den sätts i samband med helheten och helheten kan förstås genom delarna 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Efter transkriberingen har jag läst igenom materialet ett 

tjugotal gånger för att skapa mig en överblick och se helheten. Genom helheten upptäcker 

man också delarna. Jag plockade ut de meningar och fraser som innehåller information som är 

relevant för mina frågeställningar. Jag kunde också skönja ett mönster som utmynnade i fem 

kategorier som jag presenterar vidare under ´resultat´.  I en del kategorier har alla 

intervjupersoner bidragit med något, i andra kanske bara hälften. I de fall har jag gått återigen 

gått igenom materialet, dels för att säkerställa att jag fått med allt och inte missat något, dels 

för att hitta undantag. Den hermeneutiska cirkeln handlar om att gå från helheten till delarna 

och sedan till helheten igen som i en cirkel för att få en ökad förståelse (ibid, 2008). Resultatet 

har jag analyserat med hjälp av de olika begrepp jag presenterat mer ingående tidigare: 

symboliskt kapital, socialt kapital, karriärutveckling, personlig utveckling och lärande samt 

kompetens.  

   

 3.10 Resultatredovisning 

Resultatet kommer att presentera utifrån de mönster som utmynnat ur materialet och som 

delats in i följande teman: Social betydelse, att finnas för andra, eget välbefinnande, 

personlighet/värderingar, karriärutveckling samt lärande. I sammanställningen av resultat och 

analys kommer jag att använda de begrepp jag nämnde ovan.   
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4. Resultat och analys 

Resultat och analys presenteras under samma rubrik. Först görs en presentation utifrån de 

mönster som upptäckts i studien. Dessa är indelade i följande teman: social betydelse, att 

finnas för andra, eget välbefinnande, personlighet / värderingar, karriärutveckling samt 

lärande. Därefter görs i slutet av detta kapitel en sammanställning av analys och resultat 

utifrån de fem begrepp som beskrivits tidigare: symboliskt kapital, socialt kapital, 

karriärutveckling, personlig utveckling och lärande samt kompetens.  

 

 4.1 Resultat/analys 

   4.1.1 Social betydelse 

Det ideella arbetets sociala betydelse för individerna är det som nämnts flest gånger. När 

individerna beskriver betydelsen så säger både kroppsspråk och inlevelse i berättandet att det 

är viktigt för dem. Däremot handlar det ofta om olika betydelser för olika individer. Alla nio 

individerna har talat om det ideella arbetets sociala betydelse för dem, flera individer har 

nämnt flera faktorer. Individerna talar om gemenskap på olika sätt, till exempel gemenskap 

med andra likasinnade, att tillsammans med andra arbeta mot ett gemensamt mål, gemenskap 

med familjen, att bygga/forma och stärka familjen och gemenskap över generationsgränserna. 

Detta är exempel på ett par av mänsklighetens grundläggande behov: trygghet och 

gemenskap.  

Man får ju…mycket…gemensamhet med…sina barn och andras barn och vuxna.. På så sätt 

bygger man ju sin sociala krets av umgänge också som är viktigt. 

 

Trygghet och gemenskap ligger nära varandra och det är svårt ibland att separera dem. De 

liksom går in i varandra. Här nedan beskriver en av individerna tryggheten som ”en ganska 

avslappnad stämning”:  

Alla jobbar…det blir en ganska avslappnad stämning eftersom all…ingen jobbar för att sko 

sig själv på något vis utan man jobbar mot ett gemensamt mål för att uppnå någonting väldigt 

positivt och trevligt och så har man lite kul tillsammans på vägen… 
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Allt det här påverkas ju också av omgivningen. Den sociala betydelsen sker inte i ett vakuum 

utan påverkas ju också av miljön. Miljön i en frivillig organisation har en viss struktur man 

följer ramar och regler, alla drar sitt strå till stacken. Här beskrivs det som ett ”gemensamt 

mål för att uppnå någonting positivt”. Miljön är tillåtande och stöttande där det ges tillfälle för 

nätverkande. Att man genom ideellt arbete bygger socialt nätverk beskrivs ovan. Resultatet 

visar att den sociala betydelsen är viktigt, att det kommer att bli än viktigare och att ideellt 

arbete inte bara bygger sociala nätverk utan att ideellt arbete är en arena för social 

verksamhet. Man lär sig att umgås även om man är olika och att man kan göra något 

gemensamt.  

Det ser ju bra ut för att eh…/…/ fyra eller fem barn som går i samma klass är där och hjälper 

till så att vi känner varandra väl och…och även om man inte känner…lär man ju känna och 

det…är ju väldigt trevligt så det blir ju…som du säger…socialt nät…alltså nätverk… 

 

Den sociala betydelsen beskrivs också som gränsöverskridande av individerna. Till exempel 

som här, över generationsgränserna. Att ha ett gemensamt intresse mellan generationerna, att 

få dela sitt intresse med nära och kära samtidigt som man arbetar ideellt:  

 …ja, nu är det ju barnen liksom…nu gör man det ju mycket för att barnen har…vi har 

samma intresse…em…mormor och morfar, eh...och barnen och ja… liksom hela familjen har 

ju samma skidintresse då och de går skidutbildning samtidigt som jag har skidlektioner då… 

 

Den sociala betydelsen blir ju här också att man influeras av varandra, man talar om hur det 

var förr, hur det ser ut idag och hur framtiden kommer att te sig. Här blir det ju inte bara den 

enskilde individen som växer utan också samhället som stort. Individerna talar också om 

vikten av ett socialt nätverk för att främja den sociala kompetensen men också och att det 

även kan vara samhällsfrämjande.  

Det tror jag är rätt viktigt faktiskt att…man lär ju känna andra engagerade personer…Jag 

tror att ett bra socialt nät är viktigt och kommer att bli allt viktigare. Att man kan vara 

tillsammans med andra människor, det är…att inte alla behöver bli enstöringar, det ska bli 

intressant att se hur alla de här datormänniskorna när de växer upp nu, vilka människor de 

blir… 
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Här ser man också hur ideologin framträder. En del folkrörelser växte fram just för att få 

människor att göra det som var bäst för dem. Fri tid var inte bara av godo, folk ”sprang 

omkring” och hade inget vettigt att göra. Friluftsfrämjandets ideologi går ut på att främja 

människors hälsa. Det är inte bra att bli för stillasittande, idag har vi ofta arbeten som inte 

kräver så mycket kroppsarbete. Och som individen ovan nämner, så har ju de flesta idag 

datorer i hemmet där människor tillbringar mer eller mindre tid framför.  

 

   4.1.2 Att finnas för andra 

Att finnas för andra och känna glädje och uppskattning är något som människan mår bra av.  

Att hjälpa andra och få något tillbaka är något som beskrivs av individerna. Glädje är ett 

ord som återkommer hos flera individer när de talar om att hjälpa andra. De beskriver både en 

glädje hos dem själva när de ser andra lyckas men också en glädje hos dem som blir hjälpta. 

Att just glädje är ett sådant ord som dyker upp bland individerna kan också bero att det är ett 

av Friluftsfrämjandets ledord. Att finnas till för andra återkommer ofta i deras berättelser, det 

verkar vara något som betyder väldigt mycket. Altruismen finns där mycket tydligt samtidigt 

som deras berättelser också visar på att man får någonting tillbaka, att man gör det även för 

sin egen skull. Detta behöver inte vara någon motsättning utan istället ger det ett mervärde. 

Individerna beskriver att de får tillbaka i form av glädje, tillfredsställelse och uppskattning. 

Resultatet av det man gör och andras reaktioner på det man betyder mycket för den personliga 

utvecklingen. 

…att se dem att ut…se dem utvecklas och att de tycker att det är så himla roligt…det händer 

ju så mycket från ena gången till den andra eller bara under några lekt…bara under en 

lektion så händer det ju så mycket och man ser vilken glädje det är och vi har så roligt 

också… 

 

En del av dem beskriver själva processen i det ideella arbetet och vad det skapar för känslor 

att få vara en del av processen. Intervjupersonen beskriver dels glädjen hos både dem själva 

och hos deltagarna, men också själva arbetet som ligger bakom en framgång.  

Ja, ja…eh…ja, det är ju…det är ju helt och hållet…det är ju alltså glädjen…glädjen av att 

lära andra och att de blir glada utav det. Och sen så alltså ställa sig inför ett problem, man 
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kan bli så här helt upptagen, eller jag kan bli det, helt upptagen av…eh…men den här 

personen gör så här…hur ska jag leka fram detta eller hur…vilken metod ska jag använda, 

alltså det här lite kluriga problemlösandet tycker jag är jätteroligt att jobba med och sen så 

många gånger då pratar man kanske två om det eller man kanske är tre ledare som pratar om 

det, hur tycker du…ja, men vi gör så här, prova det här, ta ett knep och så gör jag så här, ok, 

ja, men så kan jag ju prova och så funkar inte det alls kanske, men man kanske får ha fem 

kanske olika övningar för att lösa… så där, problem då, om man kallar det problem… 

 

En annan jämför med att lära sig simma, och beskriver känslan av att finnas med i ögonblicket 

när det händer.  

Och det är ju…det är ju…det…liksom plötsligt så bara finns det där, så kan barnet det åka 

då…eh…alltså riktigt bra…det är som att…tills man lär sig simma, va, plötsligt så faller allt 

på plats. Det är ju så roligt för…det…det…alltså man ser…att se andras barn och sina egna 

också, och…man finns där i närheten och får vara med och uppleva det…det är 

jätteroligt…ihop med andra då. 

 

Det ideella arbetet känns viktigt för individerna, att få betyda något för andra skapar mening 

och det känns värdefullt att ta av sin egen tid för att hjälpa andra.  

Men sen…men…eh…alltså det…det…att man tillhör en grupp och allt det här liksom att man 

har något vettigt att göra eller som meningsfullt, att man betyder något för andra.  

De ideologiska tankarna framkommer även här i citatet ovan, att inte slarva bort den dyrbara 

tiden utan göra något vettigt och meningsfullt. Individerna talar också om en slags forstran in 

i livet och samhället, att skapa någonting tillsammans med barnen och ungdomarna är viktigt 

för framtiden. Så här säger en av dem: 

Ja, ställer upp för andra barn…det är ju framförallt i de här verksamheterna jag berättar…är 

ju mycket ungdomar/barn, det är ju viktigt att de…får någon slags gemensam aktivitet med 

andra barn och…ledare, det är väldigt viktigt… så att de inte bara blir individualister 

och…för det är nog nyttigt för dem att vara ute och känna på hur det är… 
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Inom folkrörelserna som gällde hälsa, nykterhet och folkbildning handlade det främst om att 

hjälpa andra att kunna hjälpa sig själva. I Friluftsfrämjandet var det viktigt att främja 

människors hälsa genom att få dem att vara ute mer i naturen. Det var också viktigt att arbeta 

och sköta sig och att vara en god samhällsmedborgare.  

  

   4.1.3 Eget välbefinnande 

Det är inte bara för andras skull man arbetar ideellt utan också för sin egen skull. Att göra 

något för sig själv, att skapa nya färdigheter, att få odla sitt intresse, att få ha roligt, att få må 

bra är något som kommer fram i berättelserna. Saker som egentligen kanske inte kräver så 

stora uppoffringar, men som betyder mycket för både självkänslan och också till viss del kan 

handla om självförverkligande.  

Naturen är sådant som nämns av individerna. Att få vara nära naturen och gärna tillsammans 

med andra är viktigt. Sin kärlek till naturen beskriver en annan.  En talar om naturen och 

miljön i ett större perspektiv:   

Ja, jag tror egentligen att…alltså betydelsen av vår närhet eller natur och miljö är ju 

jätteviktigt för…för att överleva egentligen. För tappar vi kontakten med det…och hur vi 

odlar och hur vi tar hand om natur…så är det snart kört.  

Här blir det inte bara en fråga om existentiella tankar utan också att ideellt arbete kan skapa en 

djupare förståelse för vår kultur och miljö. Det blir ett slags lärande även på denna nivå.  

 

Det verkar ibland som om individerna tycker att det känns speciellt att kunna få hålla på med 

sitt intresse, att få göra någonting som är roligt och ändå få någonting tillbaka. Samtidigt 

beskrivs också en bild av att man på något sätt gör det för sig själv också.  

Att ha roligt…för det är ju liksom för man behöver ju inte…alltid ha någonting för det, det är 

ju liksom för att man ska få ha roligt känner jag, eller så. Man gör ju det för sig själv också 

för det är ju min grej och hade inte…hade inte vi funnits som gör detta då hade ju inte själva 

verksamheten heller funkat, så, så man gör…innerst inne så gör man ju…arbetar man ju för 

sig själv…så… 



 

37 
 

Förutom att man gör något som är roligt, man gör något som man är intresserad av så 

framkommer också ett förpliktelseperspektiv. Man tar sitt ansvar och gör det man förväntas 

göra. För vem skulle annars göra det? Inom varje organisation finns en kultur, en dold agenda 

och oskrivna regler om hur man ska vara och föra sig, som många gånger har byggts upp 

under lång tid. Individen ovan beskriver det som att om inte de hade funnits så hade ju inte 

verksamheten fungerat och därför gör man det ju för att må bra innerst inne. Mer om 

värderingar och hur de ser ut kommer jag att gå in närmare på under nästa punkt.  

   

   4.1.4 Personlighet / värderingar 

Fyra stycken talar om personlighet, dels talar man om att man kanske är/har en viss 

personlighet de som arbetar ideellt, men också om att man bygger/utvecklar en personlighet. 

Individernas beskrivning av det ideella arbetets betydelse visar ju på utveckling som händer 

med andra och tillsammans med andra, men också hos dem själva när de utövar sin 

verksamhet inom det ideella arbetet. Att man formas och omformas genom interaktion med 

andra.  

Alltså det har ju byggt upp en personlighet, tror jag, genom alla möten och genom alla 

utbildningarna och…respons man har fått och… 

 

Utvecklingen sker inte bara genom interaktionen med andra utan också i interaktion med den 

omgivande miljön. Andra beskriver det som om att de som jobbar ideellt redan har en viss 

personlighet, att det ligger i deras natur att vara drivande och engagera sig.  

…men eh…jag tror…det ligger lite i personligheten det här med att dra igång saker och ting 

och det är oftast de…många gånger är man inte id…ideell ledare bara på en…ett ställe utan 

man är det på kanske, man kanske…likaså om man frågar någon, då är det ju någon som 

redan är aktiv med något annat va, för man vet att det är lite go´ i den personen, eh, så 

att…man kanske mer spontant säger ja till saker och ting för att man tycker det är roligt att 

engagera sig… 
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Individen ovan beskriver att man gärna frågar någon som redan arbetar ideellt för att man då 

”vet vad man får”. Att arbeta ideellt gör också att man ställs inför olika ”problem” som måste 

lösas. Det kan vara som beskrivits tidigare, att försöka hitta metoder för att hjälpa någon att 

bli bättre. Det kan också handla om att laga något i verksamheten som har gått sönder. När 

man arbetar ideellt har man ofta begränsade resurser i form av pengar för att till exempel 

anlita någon. Istället får man ta tag i det själv och lösa det som behövs lösas.  

 

Att man är som man är eller om man blir som man blir, vad är hönan eller ägget, funderar en 

individ kring.  

Javisst, jo, jo…det är ju utifrån det jag säger det va, och jag menar det har man…det kan 

man nog säga att man gör liksom /…/ visst för det…det ger ju då en bild av att det här är 

någon som liksom jobbar och hjälper till och lite av den biten och inte bara /…/ så att det…är 

man engagerad och så på fritiden så får man ofta…antingen är man engagerad eller så är 

man inte engagerad, så att det…givetvis /…/ Vad som sen är ägget eller hönan i det 

sammanhanget…det kan ju diskuteras eh…men det kan…det kan ju i så fall vara ett…vad ska 

jag säga…en dokumentation…att man är den man är.  

 

Att vara med och verka i ett större sammanhang påverkar mer eller mindre både 

personligheten men också värderingarna. Vissa värderingar har man sedan tidigare, vissa 

värderingar skapas efter hand. Vissa värderingar är djupt rotade och förändras långsamt 

medan andra är mer ”ytliga” och lättare att förändra. Hos individerna finner vi värderingar 

såsom vikten av att ställa upp. Här kommer det här med ansvar tillbaka, men också det här 

med att förmedla till andra vad man lärt sig och ge något tillbaka av det man själv en gång har 

fått genom att delta i Friluftsfrämjandets verksamhet. Förutom att det handlar om att förmedla 

det man lärt sig av tidigare generationer så förmedlar man ju också kultur och värderingar 

som finns inom organisationen, men kanske också som delvis finns i samhället. 

…känner man väl ofta att man liksom kanske betalar tillbaka lite av det man själv har fått en 

gång i tiden…och föra de här grejerna vidare i nya generationer. Samtidigt så…så är det väl 

ändå så att…eh…att man väljer den typ av arbetsform…att man får någonting tillbaka annars 

skulle man liksom inte göra det va, om det sen är då en inre tillfredsställelse eller så, man ser 

det liksom att…ja, att man gör nytta och så va, ja det finns ju liksom såna bevekelsegrunder 
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naturligtvis…ja, också kanske att man ser att…om man säger…om man inte gör det så blir 

det inte gjort, det…det är väl den där gamla lutherska grejen som ligger kvar i de äldre 

generationerna i vårt samhälle.  

 

En annan värdering som tydligt kommer fram är att pengar inte är allt i livet. Det finns andra 

saker som värderas högre än att få betalt för det man gör, till exempel alternativa drivkrafter 

såsom att man gör det för att man tycker det är roligt. Man menar också att de ideella 

krafterna är viktigare än vad pengar är. Det går inte att ta betalt för allting.  

…man kan ju inte ta betalt för allting i livet och alla handlingar man gör för då…då blir det 

nog svårt, det är ju som med idrottsorganisationer, det är ju viktigt att det finns ideella krafter 

för det…går ju inte att ta betalt för varje timme man kanske lägger ner på fotbollsplanen med 

ungdomar, det går ju inte utan…nej, det är viktigt.   

 

   4.1.5 Karriärutveckling  

Karriärutveckling 

Alla nio individer talar om att det ideella arbetet på olika sätt har påverkat karriärutveck-

lingen, även om två av dem är lite mer tveksamma om än att de på något sätt antyder att det 

kanske påverkat. Det är svårt att säga vad som är vad och att det ideella arbetet och 

förvärvsarbetet påverkar varandra.  

Två av dem nämner att det påverkat på det sätt att de faktiskt fick jobb tack vare sitt ideella 

engagemang. Resultatet visar att det ideella engagemanget sågs som en merit av en 

arbetsgivare och den andra arbetsgivaren såg individens tekniska kunskap och erfarenhet 

inom området som en fördel.  

Jag har jobbat inom…som försäljare på /…/ och då var det ju min eh…erfarenhet med 

friluftsliv och skidor och detta som jag hade teknisk kunskap runt omkring och så och…det 

blev jag ju ansvarig för då… 

Här ser man ju hur individen byggt upp erfarenhet genom sitt ideella arbete. Individerna i 

studien berättar också att man ibland genomgår utbildningar, men att man ofta skaffar sig 

kunskaper och erfarenheter genom att lära av varandra.  
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I resultatet ser man hur olika individernas karriärutveckling påverkats av deras ideella 

engagemang. För en individ utmynnade det ideella arbetet i att man startade sin 

utbildningsbana inom området.  

…men det gjorde jag mer för att det skulle vara en rolig grej då…inte som en framtids…det 

var svårt att veta vad man skulle göra helt enkelt…eh…och det var ett år…och då kände jag 

att det här var ju…det var ju häftigt och det skulle man ju verkligen vilja…vilja jobba med 

något sådant så då väcktes redan tanken…så när jag var nitton så väcktes ju tanken att få 

jobba med detta med friluftsliv och ledarskap, friluftsteknik och ledarskap /…/ men på den 

tiden fanns det inte riktigt friluftsliv på universitet och högskola utan det fanns ju inom 

folk…folkhögskolans värld då…så att jag gick där…eh…ett…ett friluftslärarutbildning 

faktiskt… 

Här handlar det om att individen genom sitt ideella arbete har vidgat sitt perspektiv och fått 

syn på och blivit intresserad av ett utbildningsområde som kanske annars inte hade funnits 

med som ett av alternativen.  

 

Fem av dem säger att det påverkat deras nuvarande arbete på olika sätt. Till exempel beskrivs 

en växelverkan mellan individernas förvärvsarbete och ideella arbete. Kunskaperna och 

erfarenheterna inom förvärvsarbetet och det ideella arbetet skapar mervärde för båda 

verksamheterna.   

 …och det gick lite liksom i vartannat där med…i och med min utbildning och det här va, jag 

kunde liksom använda det i mitt vanliga…vanliga jobb också och…och sen har jag ju varit på 

en del utbildningar inom föreningen, inom friluftsfrämjandet, som jag har nytta utav i…i mitt 

jobb, som jag tycker är jättebra. 

 

Ideell bakgrund på arbetsmarknaden 

Som resultatet visar bygger individerna upp en ”bank” av erfarenheter och gör sig på så sätt 

mer anställningsbara. Individernas funderar kring att vad det innebär ha en ideell bakgrund 

och vad det kan föra med sig på arbetsmarknaden. Flera av dem nämner att det är viktigt att ta 

med erfarenheten i sitt CV:  
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Det är ju alltid positivt att ha jobbat med människor, just inte…, det finns ju andra ideella 

arbeten, men…just bland folk och hjälpa folk tror jag betyder rätt mycket på CV:t.  

 

Flera funderar också kring hur de skulle agera ifall de själva var arbetsgivare. Att vara aktiv 

och engagerad på fritiden skulle ses som ett plus.  

Det klart att…eh…rent generellt så…så ser man ju då att i det perspektivet att…när man 

jobbar som…när man anställer folk och så vidare…jag menar att ser man att det är en person 

som är aktiv och som är engagerad i något på fritiden i olika verksamheter, så ser man ju det 

som ett bra plus…eh…så att eh…det vill jag nog säga rent generellt i 

anställningssammanhang så… 

 

Bara positivt menar en annan, och nämner till exempel social kompetens som en komponent.  

Om jag skulle anställa en människa…en människa som är engagerad inom något ideellt och 

så vidare är, det är en människa som eh…kan ta tag i saker, kan göra…jag tycker det är 

jättepositivt och jag tror att andra uppfattar det som positivt också, framförallt så är…social 

kompetens och allting, det går hand i hand oftast.  

 

   4.1.6 Lärande 

Utöver glädje är också kunskap ett ledord hos Friluftsfrämjandet. Förutom att de som deltar i 

aktiviteterna lär sig nya saker så beskriver individerna ett lärande/en utveckling hos dem 

själva. Problemlösning är något som nämns. Individerna ställs inför utmaningar som de sedan 

omvandlar till handling som ger resultat. Det krävs ibland tålamod som också tycks skönjas 

mellan raderna att individerna utvecklar. Andra färdigheter/förmågor som individerna angett 

att de utvecklat är kommunikation, undervisningsfärdigheter, coaching, mentorskap och 

ledarskap. Här följer några exempel. 

Att ideellt arbete har stor betydelse för individerna märks även när de berättar om sin 

utveckling. Alla lyfter fram varierande tankar kring egen utveckling och några av dem lyfter 

fram flera olika exempel på vad de utvecklat hos sig själva. Ett par stycken talar också om att 

det påverkat deras karriärutveckling på olika sätt. Individerna har gett olika exempel på vad 
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de har lärt sig. Det är allt ifrån vidgat synsätt, att se men andra ögon, att man har stärkt sitt 

engagemang, att få saker gjorda. Med begränsade resurser måste man ta tag i saker.  

…engagemanget har jag ju stärkt…att ta tag i saker och…få det gjort och…det…det har jag 

ju blivit, det är inte så att jag inte var duktig innan, men jag känner att man har väl blivit 

ännu mera…kunnat ta tag i… 

 

Flera av dem lyfter fram ledarskapet som ett lärande hos dem själva. En individ talar om att 

man aldrig blir färdig i sitt ledarskap utan det är något som utvecklas hela tiden i interaktion 

med andra.  

Ja…den…man lär sig nog rätt så mycket om…eller som jag reflekterar rätt så mycket om så 

är det ju om ledarskap…mitt eget ledarskap kan alltid utvecklas och man kan ju alltid fundera 

på…eller man märker hur folk reagerar om man säger någonting eller inte säger någonting 

så…där känner jag väl att det är där jag utvecklats mest 

 

Återigen ser vi i resultatet den här interaktionen som sker mellan individer och att den sker i 

en miljö som främjar lärande, både hos dem som deltar och hos den som lär ut.  

En av individerna nämner också att ledarskapet som man utvecklar genom det ideella arbetet 

kan vara en språngbräda in till chefsledande positioner.  

Att lyssna på andra, att våga prata inför andra människor, social kompetens, att lära sig ta folk 

på rätt sätt och utvecklas tillsammans med andra också är sådana saker som de lärt sig genom 

att ha arbetat ideellt.  

I och med att jag alltid jobbat ideellt, så kan jag inte säga något före och efter,  men det klart 

att eh…visst måste den biten med att lära sig ta folk och lite den delen, det…det…självfallet 

måste det utvecklas till att man får erfarenhet och det uppstår situationer där man träffar 

människor och sånt.  

 

Lärandet sker också på olika nivåer. Det kan vara ett lärande på en konkret nivå och som man 

också kan kalla en teknisk kompetens eller kunskap, såsom att planera eller styrelsearbete. 
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Det kan också vara på en mer abstrakt nivå eller makronivå som att lärt sig ett annat 

förhållningssätt eller ett sätt att vara. En individ beskriver just lärande av två olika slag: 

 

Det är nog att ta kontakt med andra föreningar eller kommunen eller…eller kanske alltid 

en…kanske…gäller allt från att söka bidrag och få hjälp med grejer och… Såna bitar är 

viktigt, så den där officiella biten och…som kanske våga prata med…med sådana här 

personer, det är…ta kontakterna. Prata inför andra människor och sånt där… 

 

4.2 Sammanställning av resultat och analys 

Vad säger egentligen resultatet, vilka samband, tendenser, mönster finns där att utläsa? För att 

sammanställa resultat och analys användes de fem olika begrepp som beskrivits tidigare: 

symboliskt kapital, socialt kapital, karriärutveckling, personlig utveckling och lärande samt 

kompetens.  

 

4.2.1 Symboliskt kapital 

Ekström(1995) refererar till Bourdieu och Broady när han talar om att människor agerar på 

olika sätt i vardagslivet för att markera en social och kulturell tillhörighet och tävla om status 

och erkännande. Detta gäller även ideellt arbete enligt Ekström. I materialet framkommer en 

bild av att vissa egenskaper värderas högt. Sju stycken av de intervjuade talar mycket om 

bland annat engagemang, vilja att hjälpa till, driftighet, flexibilitet. De ser själva på det som 

bra egenskaper att ha, något som är positivt.  

Flera av dem nämner också dessa egenskaper, inte bara att de ser dem som positiva själva och 

i gruppen, utan också att de tror det kan vara en merit på arbetsmarknaden. Att ta med det i 

CV:t är en självklarhet och någon säger att det vore helt fel att inte ta med det som en merit. 

Två av intervjupersonerna funderar också kring hur de skulle tänka ifall de själva skulle stå 

inför att anställa folk. Engagemang, drivkraft, social kompetens anges som indikatorer för en 

som arbetar / har arbetat ideellt.  

Men är det bara ett symboliskt kapital inom gruppen eller är det så att det faktiskt ses som en 

merit även bland arbetsgivare? I Röda Korsets tidskrift Henrys artikel Frivilligt engagemang 
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ledde till anställning menar det företag som anställde personen i fråga att hennes engagemang 

inom Röda Korset vägde tungt när hon skulle anställas (Svensson, 2011). Även i artikeln i DN 

av Maria André så skriver hon I näringslivet är det en bonus om du har arbetat ideellt. I 

artikeln uttalar sig även Magnus Grönblad på headhuntingföretaget Grönblad and partner:   

Jag tycker absolut att det är en merit, särskilt för en chef. Det visar på djupt engagemang och 

att man inte bara drivs av att tjäna pengar. Det tyder också på ödmjukhet och prestigelöshet. 

 

Sju individer svarar ingående om vikten av att hjälpa andra, om engagemanget osv. och att de 

verkar värdesätta dessa egenskaper högt medan två istället ideellt arbete mer betonar nyttan 

för dem själva. En av dem betonar att de är med inte enbart för, men mycket på grund av de 

utbildningar som ges av organisationen. Detta behöver inte vara någon motsättning emellan 

att göra något för andra och göra något för sig själv utan istället kompletterar de varandra. 

Människors handlande och utveckling sker alltid i ett sammanhang och tillsammans med 

andra människor och individerna beskriver ju också hur de bygger upp sina erfarenheter och 

sitt kapital i interaktion med andra människor och omgivningen.  

  

   4.2.2 Socialt kapital 

Resultatet visar att det sociala kapitalet är viktigt och att det kommer att bli än viktigare. 

Samtidigt ser man en oro över vad som kommer att hända i och med att fler och fler endast 

träffas via datorer och att vi får fler och fler individualister. Resultatet visar att ett ideellt 

engagemang kan vara en arena för socialt kapital.  

 Är det ideella arbetet ett uttryck för socialt kapital eller kan socialt kapital faktiskt också 

genereras genom ideellt arbete? Resultatet visar att det kan vara både ock. Alla nio individer 

lyfter det här med sociala kontakter på olika sätt. Några individer är inne på att det kanske 

handlar om att de är sådana som personer och också beskriver ideellt arbete som en social 

verksamhet. Man lär sig att umgås med andra även om man är olika och att man kan göra 

något gemensamt. Resultatet visar också på att individerna upplever att ideellt arbete också 

genererar socialt kapital, att man bygger upp sitt kapital genom sitt ideella engagemang.  
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   4.2.3 Karriärutveckling 

Resultatet visar att individerna ser en koppling mellan karriärutveckling och ideellt arbete. 

Alla nio talar om att det påverkat, men två av dem är tveksamma men antyder ändå att det kan 

ha påverkat. De beskriver en svårighet i att se vad som är vad då allt påverkar.  

Två av individerna nämner uttryckligen att en karriärutveckling har skett och att de faktiskt 

fått jobb tack vare sitt ideella engagemang.  

Fem individer säger att det påverkat deras arbete de har idag på olika sätt. Resultatet visar att 

det sker en växelverkan mellan förvärvsarbete och ideellt arbete. Kunskaperna och 

erfarenheterna inom båda områdena skapar ett mervärde.   

Flera av dem nämner att de har fått med sig erfarenheter som gör att de gärna tar med att de 

jobbar ideellt i sitt CV och tror att det kan ha betydelse. Även de som är tveksamma till om 

ideellt arbete har bidragit till en karriärutveckling nämner kunskaper och färdigheter som de 

blivit bättre på, de nämner också att de hamnat i situationer där de ha behövt agera, de nämner 

också att deras attityder påverkats av deras ideella engagemang.  

 

   4.2.4 Personlig utveckling och lärande 

Här har också intervjupersonerna olika erfarenheter om vad de utvecklat hos sig själva genom 

ideellt arbete. Som nämnts tidigare så utvecklas människan i interaktion med andra. Det är så 

mycket som åtta av nio intervjuade som pratar just om detta, till exempel att ledarskapet 

utvecklats genom andra, att man lärt sig våga prata inför andra, att man lärt sig lyssna på 

andra, handskas med folk. Frivilliga organisationer är inte bara en organisation som anordnar 

aktiviteter av olika slag för människor, de är också en arena för lärande. Lärandemiljön inom 

organisationer som bygger på ideellt arbete är en tillåtande och stöttande miljö. Man beskriver 

att man lärt sig ställa sig upp och prata inför människor och att man inte går under av att göra 

fel ibland. Man nämner också att man lär sig samarbeta med andra människor och att kan inte 

den ena så kan kanske den andra och så lär man varandra. Individens utveckling och lärande 

formas också av olika former av och funktioner i lärandemiljön.  
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   4.2.5 Kompetens 

I en föränderlig värld av idag där allting går snabbt är det viktigt för individen att kunna 

anpassa sig och vara flexibel. Det krävs olika färdigheter och förmågor hos individen för att 

på bästa sätt kunna möta och hantera förändringar. EU har utvecklat åtta punkter som de 

kallar för nyckelkompetenser och så de anser är viktiga kompetenser som påverkar individens 

möjligheter till personlig utveckling, aktivt medborgarskap, social sammanhållning och 

anställningsbarhet. Dessa kompetenser har kritiserats för att bland annat vara mer tekniskt 

inriktade än reflekterande. Att rent tekniskt veta hur en sak fungerar eller hur man ska 

hanterar den är inte samma sak som att man sedan kan utföra det. Att lära sig 

förhandlingsteknik är inte det samma som att man har förutsättningar för att bli en bra 

förhandlare. Även om dessa nyckelkompetenser har kritiserats har jag ändå valt att använda 

dessa i min studie för att visa på vilka kompetenser som de intervjuade har utvecklat.  

Fyra av dessa kompetenser är i fokus i denna studie, förmågan att kommunicera, lära att lära, 

social och medborgerlig kompetens, initiativförmåga och företagaranda. Hur ser resultatet ut 

om man betraktar dessa?  

 

Förmågan att kommunicera 

Individerna har på flera sätt uppgett att deras förmåga att kommunicera har utvecklats genom 

det ideella arbetet. De nämner att de lärt sig att våga prata inför folk, de har lärt sig hur man 

gör i en styrelse, de har lärt sig att lyssna på andra och ta till sig andras erfarenheter osv. En 

av färdigheterna som dokumentet beskriver inom kommunikation är bland annat att kunna 

kommunicera i tal och skrift i olika situationer och kunna anpassa sin egen kommunikation 

till de krav som situationen ställer (EU, 2007).  

 

Lära att lära 

Här gäller det först att förvärva de grundläggande färdigheterna som att läsa och skriva, 

matematiska färdigheter mm. Har man dessa som grund kan man sedan lära sig nya kunskaper 

och färdigheter, här gäller det att visa uthållighet när det gäller lärande, att man kan kunna 

samarbete i inlärningssituationer och utnyttja de fördelar gruppen utgör för att ge och dela 

med sig av kunskaper (EU, 2007). En av individerna säger att samarbete är viktigt och att man 
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sitter och planerar tillsammans och när man gör det så lär man ju sig i själva situationen att 

kunna ta olika människor och samarbeta. En annan säger att det är ingen som begär att du ska 

vara expert utan man lär sig av varandra och delar med sig av erfarenheterna. Man menar 

också att vi som är ledare kommer från olika bakgrunder och därför kompletterar vi varandra.  

 

Social och medborgerlig kompetens 

Denna kompetens omfattar personlig, interpersonell och interkulturell kompetens och hjälper 

individen att delta i samhälls- och arbetslivet på ett konstruktivt sätt. Till exempel att förstå 

olika åsikter, skapa förtroende och känna empati. För att kunna samarbeta med andra krävs att 

man förstår de sociala koderna (EU, 2007).  

Vad gäller medborgerlig kompetens så talar man om förmågan att samverka med andra inom 

det offentliga, visa solidaritet och ett intresse att lösa problem på lokal basis och i samhället. 

Här talas inte så mycket om det offentliga, med politik och så, men däremot nämner man ju 

kompetensen man får genom styrelsearbete, dessutom nämner flera individer om det här att ta 

ansvar och göra något för andra.  

Att man känner ett stort ansvar och vill göra något för andra kallar Ekström (1995) moraliska 

innebörder. Han menar med det att den frivillige får möjlighet att göra något för någon annan 

som känns moraliskt meningsfullt. Han menar också att dessa gemenskaper är viktiga för att 

utveckla ett medborgarskap och innefattar ansvarstagande och aktivt deltagande (ibid, 1995). 

 

Initiativförmåga och företagaranda 

Detta handlar om individens förmåga att omvandla idéer till handling. Det handlar om 

kreativitet och förmåga att planera, organisera och leda arbetet, samt att kunna arbeta både 

självständigt och i grupp. Viktigt är också att känna till sina egna starka och svaga sidor (EU, 

2007). Flera av intervjupersonerna har ju nämnt ledarskapet som en viktig del.  
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5. Diskussion 

Syftet med studien är att belysa erfarenheter av det ideella arbetets betydelse för individers 

personliga lärande och utveckling samt det ideella arbetets betydelse för karriärutvecklingen. 

Följande forskningsfrågor ligger till grund för hela arbetet och här försöker jag nu besvara var 

och en av dem efter varandra. När jag försökt dela upp resultatet utifrån forskningsfrågorna 

blir det tydligt för mig att de går in i varandra. Det ideella arbetets betydelse kan ju även 

handla om den egna utvecklingen och karriärutvecklingen, men här nedan försöker jag i alla 

fall hålla isär dessa för att kunna ge svar på frågorna.  

 

5.1 Vad betyder det ideella arbetet för individen? 

Som flera forskare är överens om så har det ideella arbetet och det ideella engagemanget stor 

betydelse för individen. Ekström (1995) använder istället ordet innebörder när han talar om 

det ideella engagemanget, vilken innebörd det ideella engagemanget har för individens 

identitet, erfarenheter och känslor. I denna studie har det ideella arbetet haft stor betydelse för 

individerna, dels har jag kunnat avläsa det på deras kroppsspråk och inlevelse när de berättat, 

men också på innehållet i deras berättelser. Det handlar om betydelser av flera olika slag och 

nivåer. Flera av individerna har nämnt att hjälpa andra och vad det ger dem tillbaka. Det ger 

dem en stor glädje och tillfredsställelse att hjälpa andra och se dem utvecklas och också att det 

känns värdefullt att kunna göra något för andra. Att det är viktigt att få hjälpa någon genom 

sitt ideella arbete är det alternativ som får starkast stöd även i de resultat von Essen (2010) 

kommit fram till. Jeppsson Grassman (1993) menar att man kan ha olika motiv för att jobba 

ideellt. Flera forskare talar om att det kan finnas altruistiska motiv, det vill säga att man gör 

något inte för sin egen skull eller nytta utan för andras. Enligt Ekström (1995) är ett socialt 

handlande alltid ett handlande både för sig själv och för någon annan. Detta behöver inte stå i 

motsats till varandra utan han menar att drivkraften bakom ett engagemang kan vara både en 

genuin önskan om att få göra något för någon annan, men att det samtidigt kan vara ett sätt att 

förverkliga sig själv.  

Familj och gemenskap är två andra saker som nämns när frågan om betydelse kommer upp. 

Att få göra saker tillsammans med sin familj istället för att göra aktiviteter var och en på sitt 

håll är något som lyfts fram av flera av dem. Även gemenskap med de andra i föreningen 

nämns av alla intervjupersonerna. Man talar om en social gemenskap som är trevlig och att få 
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göra något tillsammans och att jobba mot ett gemensamt mål. Detta styrks även av von Essen 

som skriver att tidigare studier pekar på att människor menar att det är betydelsefullt att det 

ideella arbetet sker i gemenskap med andra (ibid. 2010). Även folkrörelseutredningen såg 

föreningslivet som medborgarskola samtidigt som den betonade betydelsen av mänsklig 

gemenskap (Jeppsson Grassman, 1993) von Essen och Svedberg talar om att ideellt arbete kan 

både kan vara uttryck för och generera socialt kapital. De menar att föreningslivet ger 

möjlighet att skapa nätverk och etablera relationer. De talar också om att inom forskningen 

har individernas tillit och ideella engagemang blivit de vanligaste måtten på det sociala 

kapitalets omfattning och utbredning (von Essen et al. 2010). 

Ytterligare betydelse som det ideella arbetet har för individerna i denna studie är att man har 

roligt samt att få hålla på med sitt intresse. Som jag tidigare nämnde har ju intervjupersonerna 

nämnt det ideella arbetets betydelse för individen i ett vidare perspektiv såsom betydelsen för 

den egna utvecklingen och för deras karriärutveckling. Dessa två perspektiv behandlas nedan.  

 

5.2 Hur beskriver individen sin egen utveckling och sitt lärande, vad händer hos 

individen? 

Den här studien visar att ideellt arbete har betydelse för individen och för den personliga 

utvecklingen och lärandet. Individernas beskrivning av det ideella arbetets betydelse visar på 

utveckling som händer både hos dem själva, hos andra och tillsammans med andra när de 

utövar sin verksamhet inom det ideella arbetet. Att interagera med andra gör att man som 

individ utvecklas. Som Ekström (1995) beskriver, är frivilliga organisationer inte bara en 

organisation som utövar sin verksamhet utan också en bärare av sociala processer. Att 

organisationerna just erbjuder ett socialt sammanhang som får betydelse för hur vi förstår oss 

själva kan vara en av orsakerna att man just vill arbeta ideellt (ibid, 1995). Intervjupersonerna 

talar om det sociala i det ideella arbetet. Både att det kan finnas där i själva verksamheten och 

hos dem själva i personligheten, men också att det ideella arbetet genererat socialt kapital för 

dem. Föreningsengagemanget är som en resurs genom vilken individerna kan påverka den 

egna situationen och andras villkor.  

Att ingå i ett sammanhang i en ideell organisation innebär också att individen befinner sig i en 

lärandemiljö som innebär både ett lärande för deltagarna, men också för individen i sig. Man 

kan dela in lärandemiljön i olika nivåer med olika karakteristika. Beroende på i vilken nivå 

lärandet sker så har lärandet olika funktioner och som i sin tur skapar olika lärande på olika 
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nivåer hos individen. Till exempel nämner en individ en situation där denne ställs inför ett 

problem som måste lösa. På organisationsnivå är ingen ”expert”. Samtidigt är organisationen 

tillåtande och stöttande. Funktionen av lärandemiljön på denna nivå skapar möjligheter att 

utvidga erfarenheter vilket i sin tur leder till att individen bland annat utvecklar sin kreativitet, 

sin förmåga att nätverka och sitt entreprenörskap. Individen nämner att de ställs inför ett 

problem som måste lösas, de nätverkar och delar med sig av erfarenheter och diskuterar sig 

fram till en lösning. Individen provar lösningen och ser ett resultat. Individen säger också att 

det kan vara så att man måste prova flera alternativ innan man hittar det som passar bäst. 

 

Fee & Grays (2011) ramverk som tidigare beskrivits har visserligen arbetats fram utifrån en 

lärandemiljö inom internationellt volontärt arbete, men det finns ändå många likheter med 

denna studie. Individerna i Friluftsfrämjandet har dock inte alls varit drabbade av stora 

kulturskillnader i sitt ideella arbete som utsatt dem för stora mentala påfrestningar som i sin 

tur har påverkat deras lärande på samma nivå så som de som jobbat ideellt utomlands i 

krisområden, men de har heller inte vistats i ett vakuum. Även vårt samhälle som vi vistas i 

dagligen förändras, inte alls så omvälvande och de förändringar som sker, sker ofta på en 

mycket mer utsträckt tid. På grund av detta kan det också vara svårt att se hur individerna i 

Friluftsfrämjandet påverkats på Makro-nivå. På de andra två nivåerna finns det dock 

kopplingar.  

 

 

Organisatoriskt sammanhang 

Individerna beskriver att det är begränsat med resurser både ekonomiskt och mankraft. De 

beskriver också att kunskaperna är begränsade. Organisationen är stöttande på så sätt att de 

berättar att de ibland får åka på utbildningar. Ett annat sätt som visar på stöttande i det 

organisatoriska sammanhanget är att man hjälper varandra och man är ödmjuk. Funktionen i 

det organisatoriska sammanhanget blir att individerna bygger upp en repertoar av 

erfarenheter. Individerna berättar att alla inte kan allting utan man lär varandra och också slår 

sina kloka huvud ihop när man ställs inför problem. Om saker går sönder så tar man tag i det. 

Lärandet som sker på denna nivå är problemlösning och innovation, man utvecklar 

entreprenörskap, man lär sig nätverkande och man blir bra på att hantera olika situationer. Till 

exempel har individerna beskrivit hur de ställs inför problem som de måste hantera och de 

skriver hur de löser situationen.  
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Arbetets roll 

På denna nivå handlar det om att man som ideell arbetare bygger man upp och utvecklar 

verksamheten man verkar i. Det handlar också om att lita på och ta hjälp av experter när det 

behövs. Att bygga upp och utveckla verksamheten handlar inte bara om själva verksamheten 

utan också de som arbetar i den. Funktionen på denna nivå handlar om att den främjar 

experimentellt lärande och social inlärning. Individerna har beskrivit att de provar sig fram i 

problemlösningssituationer för att hitta den bästa lösningen. De berättar också att de ibland får 

ha kontakt med kommunen på olika sätt både muntligt och skriftligt, det kan gälla lagar och 

bestämmelser med också annat som har med verksamheten att göra. Lärande som sker på 

denna nivå är bland annat flexibel kommunikation och förhandlingsteknik, 

undervisningsfärdigheter, mentorskap och domän-specifika kunskaper och förhållningssätt. 

Individerna i Friluftsfrämjandet beskriver bland annat hur de lärt sig ta kontakt med andra 

föreningar och kommunen när de behövt ha hjälp med att till exempel söka bidrag, hur de 

blivit bättre på att undervisa, eller implicit att kunskaper och förhållningssätt har överförts 

mellan generationer. En av bestämningsfaktorerna som Jeppsson Grassman (1993) fick fram i 

sin studie var just att det frivilliga arbetet var förknippat med särskilda kulturella värderingar. 

Intervjupersonerna ger många beskrivningar av sin egen utveckling. Dels ger de en 

beskrivning som är väldigt konkret, till exempel att de lärt sig att handskas med andra 

människor eller att de lärt sig att våga prata inför folk. Men deras berättelser visar också att de 

utvecklats på en mer abstrakt nivå, som ibland kan vara svår att beskriva. Som studien visar 

har flera av intervjupersonerna ett utvecklat symboliskt kapital. Men om de har utvecklat detta 

genom sitt ideella arbete eller om det är ett kapital som redan finns hos dem, är svårt att 

utröna. En del av dem beskriver ju att det kan handla om en personlighet hos dem, medan 

andra faktiskt beskriver en utveckling av det symboliska kapitalet i form av till exempel ett 

stärkt engagemang.  

 

Gustavsson (2007) har i sin studie också funnit att det ideella engagemanget skapar mervärde 

för individen. En av hennes informanter säger att hennes ideella engagemang bidraget med en 

stor förändring i mitt liv och jag har lärt känna mig själv mera genom mitt engagemang. I 

Andersson & Midböes (2008) studie så är där till och med en respondent som anger ´personlig 

utveckling´ som en av drivkrafterna i engagemanget. Det är ju de egoistiska skälen, personlig 

utveckling och CV… Antonsson & Larsson (2009) har också funnit att det ideella arbetet haft 
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positiva konsekvenser för individerna i deras studie. Bland annat menar de att det ideella 

arbetet gav mycket tillbaka.  

Ytterligare perspektiv som tas upp är till exempel förpliktelseperspektivet, att man som 

individ har ett ansvar (von Essen, 2010). Det är viktigt att ställa upp för om ingen gör det så 

blir det inte av.  

Om man tittar på intervjupersonernas egen utveckling med EU:s rapport om 

nyckelkomptenser som underlag så hittar man ju också perspektiv på deras egen utveckling. 

Flera av intervjupersonerna talat om att de utvecklat förmågan att kommunicera. Flera av 

de intervjuade talar till exempel om att de vågar mer än tidigare, vågar stå och prata inför folk, 

vågar säga saker när andra lyssnar.  

Att utnyttja de fördelar gruppen utgör för att ge och dela med sig av kunskaper som är 

innehållet i Lära att lära, är något som också finns med i resultatet. Nyckelkompetensen 

social och medborgerlig kompetens beskrivs också hos individerna som en utveckling 

samtidigt som någon tar upp att de utvecklat ett ansvarstagande. Intervjupersonerna tar också 

upp att ledarskapet är ett område de utvecklat hos sig själva.  Färdigheter att planera och 

organisera är sådant som ingår i nyckelkompetensen initiativförmåga och företagaranda.  

 

 

5.3 Har det ideella arbetet haft någon betydelse för individens karriärutveckling 

och i så fall på vilket sätt, hur beskriver de det? 

Moxnes (2008) säger att många människors mål med personlig utveckling inte är att bli 

lyckligare som människa utan snarare helare. Vad man kan se i resultatet är just att de 

beskriver att de verkligen har utvecklas som individer på olika sätt. Vilken betydelse det har 

för karriärutvecklingen har ibland varit svårt för individerna beskriva, men flera av dem 

menar ändå att den har haft betydelse, men på olika sätt.  

Två av intervjupersonerna beskriver att det ideella arbetet har haft direkt betydelse för 

karriärutvecklingen. De menar att de tack vare erfarenheterna de skaffat sig inom det ideella 

arbetet har fått jobb som de annars kanske inte hade blivit aktuella för. Samtidigt beskriver de 

vid andra tillfällen att det ideella arbetet har utvecklat dem men samtidigt så är det svårt att 

säga vad som är vad. 
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Även de fem individer som svarat att det ideella arbetet påverkat deras nuvarande jobb 

beskriver en tveksamhet om vad som är vad. De menar att deras förvärvsarbete och det ideella 

arbetet går lite i vartannat eller hand i hand. Det ideella arbetet har påverkat deras 

karriärutveckling i deras nuvarande jobb, samtidigt beskriver de omvänd väg också, att deras 

jobb även påverkat det ideella arbetet. 

Uddhammar (1999) berör denna typ av växelverkan när det gäller socialt kapital genom att 

referera till andra forskare som menar att socialt kapital skapas i dagens moderna 

arbetsorganisation och tas sedan hem och till fritiden, alltså till civilsamhället och den 

frivilliga sektorn, samtidigt som han nämner andra forskare som beskriver att utvecklingen 

kan gå i omvänd riktning, det vill säga att det sociala kapital som skapas i civilsamhället kan 

tillgodogöras i näringslivet.  

Två av intervjupersonerna har svårt att se en koppling mellan det ideella arbetet och deras 

karriärutveckling, men antyder samtidigt att det kan ha haft påverkan.Vid applicering, av 

svaren hos de två intervjupersonerna som svarat lite tveksamt, på social learning theory of 

career decision-making, så hittas trots allt de fyra faktorerna. SLTCDM handlar om att 

individen lär sig om sig själva, vad de föredrar och om arbetslivet genom erfarenheter. Utifrån 

dessa kunskaper och färdigheter agerar de sedan (Patton & McMahon, 2006). 

Första faktorn är individens talanger. Båda talar om vad de är bra på och lyfter gärna fram det. 

Den andra faktorn är miljön (förutsättningar och händelser). Här nämner också båda att i och 

med att man arbetar med människor så hamnar man i situationer där man måste agera.  

Den tredje faktorn handlar om lärande om sig själva och om attityder. De beskriver ett lärande 

om sig själva och med andra.  

Den fjärde faktorn handlar om de färdigheter som individen skaffar sig genom en interaktion 

av de tre första faktorerna.  

Som nämndes innan så betonar också Developmental-Contextual Approach  interaktionen 

mellan individen och omvärlden. Även här så finns där exempel hos intervjupersonerna, den 

ena personen sa ju till exempel att man hamnar i situationer där man måste agera, bland annat 

där han ställs inför folk och blir ombedd att tala. Developmental-Contextual Approach,  

utformades egentligen som ett allmängiltigt ramverk, en metamodell, och inte i första hand 

som en karriärutvecklingsmodell (Patton and Mc Mahon, 2006). Det är därför den blir 
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intressant i det här sammanhanget. Modellen integrerar individfaktorer med 

omgivningsfaktorer vilket man inte hade gjort på samma sätt tidigare i 

karriärutvecklingssammanhang (ibid, 2006). Individfaktorer som nämns är bland annat 

nätverk av olika slag, relationer, arbete, familj, omvärldsfaktorer är bland annat ekonomi, 

arbetsmarknad, sociokulturella sammanhang. Beslutet om vilken karriär en individ tar 

behöver ses i ljuset av interaktionen mellan dessa faktorer.  Miljön hämmar eller uppmuntrar 

på olika sätt en individs förmåga att dra fördel av personliga egenskaper och omsätta dem i 

karriärsammanhang. En av de individer som ser en tydlig koppling mellan sitt ideella arbete 

och sin karriärutveckling beskriver till exempel på områden som hon utvecklat, ledarskap, 

problemlösande, undervisningsfärdigheter, samtidigt som hon sedan berättar att 

erfarenheterna av det ideella arbetet fick henne att söka en lärarutbildning med inriktning 

friluftsliv.  

Genom en studie- och yrkesvägledares hjälp kan individer som arbetar ideellt få en möjlighet 

att upptäcka sina styrkor och erfarenheter, få med dem i ett CV som sedan kan används i 

jobbsökarsammanhang.   

Studien som Markitects Inc.
 
gjorde visade en tydlig koppling mellan färdigheter och förmågor 

individerna utvecklat genom ett ideellt engagemang och deltagarnas framsteg inom 

yrkeskarriären. På frågan om vilka färdigheter/förmågor som de intervjuade hade förvärvat, 

förbättrat eller utvecklat var bland annat kommunikation, tålamod, problemlösning, ledarskap. 

Färdigheter och förmågor som även min studie visar att individerna utvecklat.  

Flera andra har också kommit fram till att ideellt arbete kan ha betydelse för arbetslivet. 

Antonsson & Larsson (2009) har i sin uppsats sett att individernas ideella engagemang kan 

leda till en starkare position på arbetsmarknaden.  Andersson & Midböe (2008)  som skriver 

Några respondenter som tänker på sin yrkesframtid tar upp karriärinriktade fördelar. Även 

Panova, Skjöld & Österberg har hittat samma tendens och skriver Att ha nytta av det ideella 

engagemanget inför framtida arbetsliv återkom hos informanterna.  

 

Att intervjupersonerna utvecklats på många områden genom sitt ideella engagemang på olika 

sätt är ett faktum. Hur och i så fall på vilket sätt och i vilken omfattning det har påverkat deras 

karriärutveckling har varit svårare för flera av intervjupersonerna att identifiera eller beskriva. 

Jag tycker ändå jag kan skönja genom deras beskrivningar att de har egenskaper och 
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förmågor, dels som de haft från början, men många som de också utvecklat genom sitt ideella 

arbete som faktiskt kan ha påverkat och även kommer att kunna påverka deras 

anställningsbarhet och därmed karriärutveckling i framtiden. De har byggt upp ett symboliskt 

kapital som inte bara värderas högt hos dem själva utan också hos arbetsgivarna. Som nämnts 

tidigare så skriver Svensson (2011) i Röda Korsets tidskrift Henrys att det företag som 

anställde personen, gjorde det just för att personen var engagemang inom Röda Korset och att 

det vägde tungt. Det sociala kapitalet är också något som finns hos intervjupersonerna och 

också något de nämner att de har utvecklat. Av de nyckelkompetenser som EU slagit fast som 

avgörande för bland annat anställningsbarhet och personlig utveckling är just social och 

medborgerlig kompetens som också nämnts tidigare. Alla individerna har också vittnat om 

personlig utveckling på olika sätt. Ett par av dem beskriver ju att de lärt sig att våga prata 

inför folk och lärt sig hur arbetet i en styrelse fungera. Det sistnämnda kan ju i och för sig 

handla om kompetens vilket också är ett område som beskrivs av intervjupersonerna på olika 

sätt. Till exempel: 

…den gången som är i en styrelse, man lär sig mycket där…ekonomi och…mycket skrivelser 

och så här som man får skicka in och skriva och…och det är ju en väldigt nyttig kompetens. 

Följande står att läsa i Maria Andrés artikel i DN: 

 ”Om du precis har blivit av med jobbet är det extra smart att engagera sig ideellt, tipsar 

amerikanska affärstidningen Forbes. Du gör något meningsfullt samtidigt som du utökar ditt 

nätverk och får möjlighet att använda din professionella kompetens.” 

 

  5.4 Resultat 

Att fokusera kring det ideella arbetets betydelse ligger i tiden om man ser på forskningens 

avsaknad av en tydlig definition av ideellt arbete samt efterfrågan av mer forskning inom 

området. Forskningsfrågorna besvaras i resultatet. Det är viktigt att frågeguiden är väl 

genomarbetat för att kunna ge svar på frågorna. Individernas vilja att svara är också av stor 

betydelse vilket även visas i denna studie.  

Går resultatet i denna studie att generaliseras och i så fall på vilket sätt? Vid första anblicken 

kan det se ut att vara svårt att generalisera en kvalitativ studie på endast nio individer. 
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Generalisering av kvalitativa studier bruka ifrågasättas, men det beror på vilken ståndpunkt 

man har och hur man räknar. (Alvesson & Sköldberg, 2008) Statistiskt sett är underlaget 

förlitet, men här handlar det inte om kvantitet utan kvalitetet. I en kvalitativ studie som mer 

letar efter mönster och tendenser i individernas utsagor, kan det vara möjligt och också 

önskvärt enligt Alvesson och Sköldberg (2008) att göra en generalisering. Genom att sätta 

samman resultaten från olika studier inom samma område/domän så skulle man kunna få en 

större och mer omfattande helhetsbild. Det blir som att väva samman olika trådar, i form av 

till exempel nationella och internationella studier, studier ifrån fler och olika ideella 

organisationer. Denna studie skulle kunna ge sitt bidrag och därigenom kunna vara med och 

skapa den vackraste av bonader.  

 

  5.5 Metod 

Genom att använda en kvalitativ metod har man fått fram individens egna tankar och ett djup i 

studien. Individerna har kunnat beskriva mer ingående betydelsen av ideellt arbete och deras 

utveckling, både personligt men också karriärmässigt. Man får fram det unika i berättelsen. 

En kvantitativ studie hade istället gett en bredd med ett större antal individer, men inte gett 

samma djup. Enbart en kvantitativ studie hade inte gett svar på forskningsfrågorna. Däremot, i 

en större studie, hade man med fördel kunnat använda en kombination av de båda metoderna. 

Dels hade man då kunnat få fram mer data från ett större antal individer för att få ett 

helhetsgrepp om gruppen som sådan. Samtidigt genom att dessutom göra ett urval med några 

individer för att komplettera med en kvalitativ hade man fått fram det specifika mänskliga 

samt uppfattningar och mönster. Fördelen hade också varit att kunna ställa följdfrågor på data 

som hade framkommit genom den kvantitativa studien. Även om frågorna i frågeguiden har 

utformats utifrån forskningsfrågorna och har provats på två individer innan de använts i 

studien, så är de trots allt utformade av en person. En person som har sina förmågor och 

egenskaper och som har sin bakgrund och sina förkunskaper, detta kan ha påverkat utfallet av 

studien. 
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  5.6 Framtid 

Som tidigare nämnts så vore det intressant att göra en större studie, att titta närmare på andra 

ideella föreningar och också med en geografisk spridning, hur blir resultatet jämfört med 

denna studie? Hur påverkas resultatet av vilken inriktning den ideella föreningen har? Vilken 

betydelse har den geografiska spridningen?  

Att ännu mer fördjupa sig och forska kring individens personliga utveckling, lärande och hur 

omgivningen, lärandemiljön påverkar är också en tanke som kommit upp i och med denna 

studie. Och självklart skulle det då vara intressant att även där se hur det i sin tur påverkat 

karriärutvecklingen. 

I studien ovan har det fokuserats på individen. Ett område som skulle kunna forskas mer om 

är hur arbetsgivarna ser på ideellt arbete som bakgrund hos framtida anställda. Det vore också 

intressant och lyfta det ännu en nivå, hur ser betydelsen av ideellt arbete ut ur ett 

samhällsperspektiv?  
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Bilaga 1 

Frågeguide  

Olika dimensioner med tillhörande frågeställningar:  

 

Bakgrunds-dimensionen 

Namn, kön, ålder, utbildningsbakgrund, nuvarande yrke, antal år i ideellt arbete genom 

friluftsfrämjandet 

 

Verksamhets-dimensionen 

Berätta lite om den verksamhet du arbetar i (ideellt). Vad var det som gjorde att du började arbeta 

ideellt? Vad är det som gör att du fortfarande är kvar? Vilken betydelse har det ideella arbetet för 

dig? 

 

Relations-dimensionen 

Hur ser kontakten ut med andra som arbetar i föreningen? Gemenskap, samarbete, kontaktnät? Kan 

du ha eller har du haft nytta om detta i andra sammanhang? 

 

Erfarenhets/kompetens-dimensionen 

Vad gör du för arbetsinsatser ideellt? Har du lärt dig något? Vilka erfarenheter har du fått? Eventuell 

utbildning inom föreningen? Vad, när? Kompetens? (EU:s nyckelkompetenser?) 

 

Jag-dimensionen 

Vad får du ut av att arbeta ideellt? På vilket sätt har det ideella arbetet påverkat dig som individ? Har 

du lärt dig något om dig själv, i så fall vad? Har du egenskaper som du utvecklat/förstärkt eller 

förminskat genom ideellt arbete?  

 

Karriärutvecklings-dimensionen 

Har ditt ideella arbete haft betydelse för ditt nuvarande förvärvsarbete, i så fall på vilket sätt? Har 

ditt ideella engagemang påverkat ditt val av utbildning/yrke, i så fall på vilket sätt? Har du sökt 

jobb/bytt jobb under tiden du arbetat ideellt? Har ditt ideella engagemang påverkat dina möjligheter 

för att få jobb, i så fall på vilket sätt? 



 

 
 

Bilaga 2  

Jeanette Syrén 

Studerande på Mastersprogrammet inom karriärutveckling och vägledning 

Stockholms Universitet, ht2009-vt2011 

 

 

Information till deltagare i intervjustudie om ideellt arbete 

Tack för att Du ville ställa upp på en intervju. Mitt namn är Jeanette Syrén och jag studerar 

sista terminen på Mastersprogrammet inom karriärutveckling och vägledning. Denna 

intervjustudie är en del av min mastersuppsats som jag arbetar med under våren. Mitt intresse 

för det ideella arbetets betydelse för individen gjorde att jag började titta närmare på det här 

och upptäckte att de inte fanns så mycket forskning kring själva betydelsen för individen, 

speciellt inte som är kopplat till karriärutveckling. 

Jag kommer att intervjua cirka tio personer. 

Deltagandet i intervjun är helt frivilligt och Du har rätt att avbryta din medverkan. 

Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt.  

Intervjun kommer att spelas in. Med hjälp av transkribering, det vill säga att skriva ut 

intervjun ord för ord, är det lättare att tolka det som sägs. Risken för att jag missuppfattat 

något minskas också i och med att jag kan gå tillbaka och lyssna.   

Materialet kommer endast att användas i forskningsändamål. 

 

 

Har Du några frågor eller funderingar så hör av dig.  

 

Mvh Jeanette Syrén 

Telefon: 0708-454512 

E-post: jesy9759@student.su.se 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 3 

 

Etikregler för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Antagna av 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990, reviderad version april 
1999. 

Forskning är viktig och nödvändig för både individernas och samhällets utveckling. Samhället och 
samhällets medlemmar har därför ett berättigat krav på att forskning bedrivs, att den inriktas på 
väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet. Detta krav, som här kallas forskningskravet, innebär att 
tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas och metoder förbättras. Samhällets medlemmar har 
emellertid samtidigt ett berättigat krav på skydd mot otillbörlig insyn t.ex. i sina livsförhållanden. 
Individer får inte heller utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Detta krav, 
som här kallas individskyddskravet, är den självklara utgångspunkten för forskningsetiska överväganden. 
Varken forskningskravet eller individskyddskravet är emellertid absoluta utan måste alltid vägas mot 
varandra. Inför varje vetenskaplig undersökning skall en vägning göras av värdet av det förväntade 
kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av negativa konsekvenser för berörda 

undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare och eventuellt för tredje person. Såväl kortsiktiga som 
långsiktiga följder skall därvid beaktas. Frågor om forskningens inriktning eller ansvaret för 
användningen av forskningens resultat faller i allmänhet utanför de etiska principer som här diskuteras. 
Att dessa frågor inte tas upp här betyder ej att de är oviktiga. 
Diskussionen i det följande gäller de personer som direkt berörs av forskningsprocessen. I vissa fall är 
forskningens ställning svag gentemot myndigheter, organisationer och privatpersoner. Då kan det med 
hänvisning till det övergripande forskningskravet vara befogat att föreslå regler eller rekommendationer 
som stärker forskningens ställning. I andra fall då medborgarnas ställning är svag kan hänsynen till 
medborgarnas intressen kräva regler eller rekommendationer, som stärker deras ställning. 
Forskningskravet väger i många fall tungt. Det vore närmast oetiskt att avstå från att bedriva forskning 
kring faktorer som kan komma att t.ex. förbättra människors hälsa och livsvillkor, undanröja fördomar 
eller höja människors medvetenhet om hur de på ett rikare sätt kan utnyttja sina egna resurser. 

Exempel på sådan forskning är studier av samband mellan arbetsmiljöfaktorer och psykiska och fysiska 
störningar samt utvecklingsstudier rörande uppkomstmekanismerna bakom mänskligt och socialt 
lidande; t.ex. alkoholism, kriminalitet och liknande problem. De forskningsetiska principerna i det 
följande har till syfte att ge normer för förhållandet mellan forskare och 
undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare så att vid konflikt en god avvägning kan ske mellan 
forskningskravet och individskyddskravet. Principerna utgör riktlinjer för etikkommittens granskning av 
forskningsprojekt i HSFR. De är också avsedda att vägleda den enskilde forskaren vid planeringen av 
projekt. Principerna gör inte anspråk på fullständighet. 
Eftersom problemen kan variera avsevärt från fall till fall, har principerna medvetet mer givits karaktär 
av vägvisare än av detaljreglerande föreskrifter. De är inte avsedda att ersätta forskarnas egen 
bedömning och egna ansvar. Konflikter kan naturligtvis uppstå mellan å ena sidan individskyddskravet 
och å andra sidan vetenskapliga metodkrav eller andra, rent praktiska förhållanden. Då en sådan 

vägning mellan stridande principer är aktuell inom ett projekt skall detta redovisas i ansökan. I 
tveksamma fall bedöms den forskningsetiska konflikten i forskningsrådets kommitté för forskningsetiska 
frågor. 
Fyra huvudkrav 

Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen. 
Dessa krav skall i det följande kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Vart och ett av dessa krav kan sedan specificeras ytterligare i ett antal regler, av vilka 
några skall redovisas i det följande. Vid sidan av dessa huvudregler kan det vara lämpligt att uppställa 
ett antal råd eller rekommendationer. 
Informationskravet 

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Detta 
allmänna krav kan konkretiseras i följande regel: 
Regel 1 

Forskaren bör informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och 
vilka villkor som gäller för deras deltagande. De bör därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och 
om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen bör omfatta alla de inslag i den aktuella 
undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta. Den information som ges kan 
vara mer eller mindre detaljerad. I förhandsinformationen skall ingå den projektansvariges namn och 
institutionsanknytning för att underlätta kontakten med ansvarig forskare. Undersökningens syfte bör 
anges och en beskrivning ges av hur undersökningen i stora drag genomförs. Forskaren skall givetvis 
betona de vinster i fråga om ny kunskap etc. som forskningen i fråga kan komma att bidra till för att 
motivera till deltagande. Viktigt är att eventuella risker för obehag och skada redovisas. Det skall 
dessutom tydligt framgå att deltagandet är frivilligt och att de uppgifter som insamlas inte kommer att 
användas för något annat syfte än för forskning. önskvärt är också att uppgift lämnas om hur och var 



 

 
 

forskningsresultaten kommer att offentliggöras samt om vem som finansierar projektet. Sådan 

information skall ges muntligt eller skriftligt. Den skall ges senast i samband med att enkät skickas ut, 
respektive innan försök, testningar, intervjuer, etc. påbörjas. Det är viktigt i detta sammanhang att skilja 
mellan tre typer av undersökningar, vilka skiljer sig åt med avseende på om undersökningsdeltagarnas 
medverkan huvudsakligen är aktiv eller passiv: 
1) Undersökningsdeltagarna studeras från något perspektiv; han/hon intervjuas, fyller i en enkät, deltar i 
ett experiment etc. I dessa fall fordras i princip förhandsinformation. I vissa fall där 
förhandsinformationen skulle äventyra undersökningens syfte (t.ex. vid deltagande observation eller vid 
vissa psykologiska experiment) kan dock alternativ till individuell förhandsinformation övervägas. I 
sådana fall bör så snart som möjligt information lämnas i efterhand. 
2) Undersökningsdeltagarna medverkar ej aktivt och uppgifter om dem som är intressanta för ett 
forskningsprojekt hämtas från redan existerande myndighetsregister. Om och hur information då skall 
lämnas får bedömas från fall till fall. Hänsyn bör därvid tas framförallt till den faktiska olägenhet 

utebliven eller indirekt information (t.ex. via massmedia) kan medföra för de berörda. Även faktorer som 
projektets storlek, typ av variabler och andra praktiska omständigheter kan här vägas in. Fall som dessa 
förutsätter naturligtvis respektive myndighets och eventuellt datainspektionens tillstånd. I tveksamma 
fall inhämtas yttrande från forskningsrådets etikkommitté. 
3) Den tredje varianten innebär en kombination av de två första, s.k. blandade undersökningar. 
Forskaren hämtar då på olika sätt in uppgifter genom deltagarnas aktiva insats i olika former enligt 1) 
ovan men har eller kommer också att få tillgång till uppgifter ur myndighetsregister om samma personer 
enligt 2) ovan. I den del som gäller undersökningsdeltagarnas aktiva insats måste självfallet en så 
fullödig information som möjligt ges. Normalt bör information ges även om annan, planerad 
datainsamling t.ex. ur register. Om detta av skilda skäl inte går eller är olämpligt eller oetiskt med tanke 
på problemställningen bör frågan inte avgöras av forskaren själv utan alltid hänskjutas till forskningsetisk 
kommitté för bedömning. 
Samtyckeskravet 

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Detta krav kan 
konkretiseras i följande regler: 
Regel 2 

Forskaren bör inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall bör 
samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare ( t.ex. om de undersökta är under 15 år och 
undersökningen är av etiskt känslig karaktär). Denna regel är liksom regel 1 beroende av 
undersökningens karaktär med avseende på undersökningsdeltagarnas aktivitet. I undersökningar med 
aktiv insats av deltagarna skall samtycke alltid inhämtas. I de fall där uppgifter om deltagarna tas från 
existerande myndighetsregister och information inte lämnats eller lämnats t.ex. via massmedia behöver 
samtycke ej efterfrågas. 
Undersökningar av typ 3) enligt ovan, s.k. blandade undersökningar, skall alltid underställas 
forskningsetisk kommitté för prövning. Då uppgifter om stora grupper insamlas genom postenkät krävs 
ej samtycke i förhand. Förutsatt att utförlig information medföljer enkätformuläret enligt vad som anges i 

kommentarerna till regel 1, kan det individuella samtycket anses ha lämnats när enkäten returneras 
ifylld. I vissa fall, då undersökningen inte innefattar frågor av privat eller etiskt känslig natur, kan 
samtycke inhämtas via företrädare för uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare (t ex skolledning, 
lärare, arbetsgivare, fackförening eller motsvarande) och eventuellt berörd tredje part. En förutsättning 
är då också att undersökningen i förekommande fall sker inom ramen för ordinarie arbetsuppgifter och 
på vanlig arbetstid. 
Formerna för och omständigheterna kring inhämtandet av samtycke bör övervägas noga i de fall det 
finns skäl att anta att inhämtande av samtycke kan motverka individskyddskravet (t.ex. om förfrågan 
återuppväcker en till synes överstånden personlig kris, uppdagar för den tillfrågade okända negativa 
uppgifter om hans/hennes närmaste, aktualiserar tidigare kriminalitet eller sjukdom som den tillfrågade 
inte vill få bekantgjord, eller liknande). Under dessa omständigheter kan man alltså överväga att företa 
studien utan att inhämta samtycke. I tveksamma fall bör rådets etikkommitté avgöra frågan. Särskild 

försiktighet bör iakttagas då det gäller omyndiga eller sådana personer som själva ej kan tillgodogöra sig 
given information. Så långt möjligt bör kravet på samtycke tillämpas. Där så inte är möjligt bör 
förmyndare eller närstående personer ges detta ansvar. I tveksamma fall rekommenderas samråd med 
kolleger och/eller forskningsrådets etikkommitté. 
Regel 3 

De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka 
villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder för 

dem. Vid forskning då deltagarna är aktiva är denna regel tämligen oproblematisk. Om en deltagare vill 
avbryta sin medverkan t.ex. mitt i en intervju står det honom/henne fritt att göra detta. Denna rätt för 
undersökningsdeltagare att avbryta sin medverkan innebär inte automatiskt att forskaren måste förstöra 
tidigare insamlade data fran den aktuella personen. Huruvida så skall ske beror bl.a. på hur den initiala 
informationen till deltagarna utformats. Forskaren har rätt att söka motivera de medverkande att kvarstå 
i forskningsprojektet. Denna påverkan får dock ej ta sig sådana former att de berörda inte längre 
självständigt kan fatta beslut om avbrytande. 
Om en individ begär att få strykas ur ett forskningsmaterial bör detta tillgodoses så långt som möjligt. 
Formerna för utträde ur ett forskningsmaterial kan variera och är i första hand, som ovan sagts, 



 

 
 

avhängiga de överenskommelser som gjorts i samband med förhandsinformation. Då sådana 

överenskommelser inte finns bör en vägning ske mellan den reella skada ett forskningsmaterial kan 
åsamkas på lång och kort sikt av en begärd, total strykning ur materialet av en eller flera ingående 
individer och den faktiska olägenhet det kan innebära för dessa individer att mot sin vilja kvarstå i 
materialet. En vanlig form för utträde är s.k. anonymisering vilket innebär att data står kvar men att alla 
möjligheter till identifikation undanröjs. Om det skulle visa sig att kunskapstillskottet inte står i rimlig 
proportion till de olägenheter som kan förorsakas de medverkande eller andra berörda bör forskaren 
själv avbryta undersökningen. 
Regel 4 

I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna utsättas för otillbörlig 
påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga mellan forskaren och tilltänkta 
undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare. I vissa fall kan, med hänvisning till det övergripande 
forskningskravet, beroendeförhållanden inte helt undvikas. Då bör undersökningen läggas upp så att det 
är omöjligt för forskaren att identifiera vem som lämnat de insamlade uppgifterna. Är en sådan 
uppläggning praktiskt omöjlig att genomföra eller skulle den i övrigt äventyra undersökningens syfte så 
bör personer erbjudas att medverka först efter noggrann vägning av det förväntade kunskapstillskottet 
mot tänkbara negativa konsekvenser på kort och lång sikt för de personer som befinner sig i 
beroendeställning. Härvid är det viktigt att den tillfrågade inte får uppfattningen att vägran att delta eller 
att fullfölja kan medföra nackdelar i form av t.ex. sämre vård eller behandling. 
Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 
personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Frågan om 
konfidentialitet har ett nära samband med frågan om offentlighet och sekretess. Forskaren bör observera 
att lagstiftningen på området är svårtolkad och föremål för reformer. Detta allmänna krav kan 
konkretiseras i följande regler: 
Regel 5 

All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt känsliga uppgifter om enskilda, 
identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter. 
Vad som anses vara etiskt känsligt kan naturligtvis variera från samhälle till samhälle och från en tid till 
en annan. Utgångspunkten bör vara vad man kan anta att de berörda (således ej forskaren ) och deras 
efterlevande kan uppfatta som obehagligt eller kränkande. I tveksamma fall beträffande vad som skall 
omfattas av tystnadsplikt rekommenderas samråd med kolleger eller med forskningsrådets 
etikkommitté. 
Regel 6 

Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att 
enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter som kan 
uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att 
komma åt uppgifterna. Med avrapportering avses här både skriftligt offentliggörande (publicering) och 
muntlig redogörelse för andra än projektpersonal. Regel 6 innebär således att personuppgifter inte får 
lämnas ut till utomstående och att avrapportering skall ske i former som omöjliggör identifiering av 
enskilda. Denna regel gäller dock givetvis ej generellt. Vid exempelvis personhistoriska studier kan 
uppgifter av privat natur ingå i levnadsbeskrivningar. I sådana fall bör om möjligt samråd ske med direkt 
och indirekt berörda personer före publicering. I särskilt känsliga fall kan det vara befogat att uppskjuta 

eller avstå från publicering av vissa uppgifter. 
Forskaren bör vara medveten om att även om personuppgifter publiceras utan att enskilda nämns vid 
namn, kan det, om data är tillräckligt detaljerade, vara möjligt för åtminstone vissa läsare att identifiera 
någon individ. Åtgärder bör då vidtas för att försvåra för utomstående att identifiera enskilda individer 
eller grupper av individer. Detta är särskilt viktigt då det gäller människor eller grupper som i ett eller 
annat avseende kan anses svaga och utsatta och/eller har typiska, lätt igenkännliga särdrag. Risken för 
att individer oavsiktligt kan identifieras bör beaktas vid vägningen av värdet av det förväntade 
kunskapstillskottet mot eventuella negativa konsekvenser för de berörda. 
Nyttjandekravet 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. Detta allmänna 
krav kan konkretiseras i följande regler: 
Regel 7 

Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för kommersiellt 
bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Generellt gäller att personuppgifter insamlade för 

forskningsändamål endast bör doneras eller utlånas till andra forskare som ikläder sig de förpliktelser 
mot uppgiftslämnare och försökspersoner som de forskare som ursprungligen insamlade materialet 
utlovat. Regeln innebär t.ex. att forskare som sysslar med att kartlägga människors fritidsaktiviteter inte 
får sälja eller låna ut uppgifter om enskilda människor till exempelvis företag som tillverkar produkter för 
fritidsaktiviteter (att användas i deras marknadsföring). 
Regel 8 

Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte användas för beslut eller åtgärder som direkt 
påverkar den enskilde (vård, tvångsintagning, etc) utom efter särskilt medgivande av den berörda. Den 

som deltagit i en undersökning som uppgiftslämnare eller försöksperson bör få åberopa 
forskningsresultat i samband med egen begäran om hjälp eller vård från t.ex. sociala myndigheter. 
Däremot får alltså inte forskningsresultat användas av exempelvis sociala myndigheter för att mot 



 

 
 

undersökningsdeltagarnas vilja bereda dem vård, utsätta dem för tvångsintagning eller dylikt. Vid 

planering av forskning bör projektledaren/forskaren överväga riskerna för att resultaten utnyttjas 
felaktigt på det sätt som omnämns i reglerna 7 och 8 och i tillämpliga fall vidta adekvata motåtgärder. I 
tveksamma fall rekommenderas samråd med kolleger eller med forskningsrådets etikkommitté. 
Rekommendationer 

Utöver ovanstående principer och regler vill forskningsrådet utfärda ett par rekommendationer som alltså 
inte kan anses ha samma tyngd som de åtta ovan redovisade reglerna men som ändå pekar på några 
förhållnings sätt i forskningsprocessen som rådet anser angelägna och önskvärda. 
Rekommendation 1 

Forskaren bör ge uppgiftslämnare, undersökningsdeltagare och andra berörda tillfälle att ta del av etiskt 
känsliga avsnitt, kontroversiella tolkningar etc. i undersökningsrapporten innan den publiceras. Denna 
rekommendation får inte tolkas så att t.ex. de som är föremål för forskning skall kunna hindra 
publicering av för dem negativa forskningsresultat. Om individuella uppgiftslämnare eller andra berörda 
känner sig negativt berörda eller orättmätigt kritiserade av forskarens tolkningar och slutsatser, bör 
värdet av det förväntade kunskapstillskottet vägas mot de negativa konsekvenserna för de berörda av en 
eventuell publicering. 
Rekommendation 2 

Forskaren bör vid lämpligt tillfälle fråga undersökningsdeltagare, uppgiftslämnare och andra berörda 
personer om de är intresserade av att få veta var forskningsresultaten kommer att publiceras och att få 
en rapport eller sammanfattning av undersökningen. Ett i praktiken enkelt sätt att kartlägga 
uppgiftslämnarnas intresse för sådan information är att vid enkätundersökningar låta uppgiftslämnarna 
med ett kryss markera om de är intresserade av att få bibliografiska uppgifter och en sammanfattning 
(kort redovisning av huvudresultaten). De medverkande kan ha ett berättigat krav på att få veta hur 
deras uppgifter använts och vilka slutsatser forskaren kommit till. En sådan information kan också göra 

att de upplever sin medverkan som mera meningsfull. Ur forskarsamhällets synpunkt är det viktigt att 
föra ut undersökningsresultat till dem som på olika sätt är berörda. Särskilt den samhällsvetenskapliga 
forskningen är i hög grad beroende av att medborgarna är villiga att medverka i olika slag av empiriska 
studier Även ur den synpunkten är det viktigt att forskningsresultaten sprids. 
Datalagrade personuppgifter 

Med personuppgifter avses i denna skrift uppgifter om enskilda, identifierade eller identifierbara 
individer. Forskningsrådet förutsätter att anslagsmottagaren (t.ex. en universitetsförvaltning) och 

projektledaren har tagit del av datalagen (SFS 1973:289) och att projektledaren, då personuppgifter i 
datalagens mening skall utnyttjas, söker och erhåller tillstånd från datainspektionen att föra sk 
personregister. Forskningsrådet förutsätter att anslagsmottaren och projektledaren följer arkivlagen (SFS 
1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) angående gallring, förvaring, förtecknande m m. Rådet 
vill i detta sammanhang erinra om möjligheten att förvara databaser på magnetband hos Riksarkivet. 
Forskningsmaterial kan även förvaras hos Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst (SSD) vid Göteborgs 
universitet. 
Medicinetik och djurförsök 

Forskningsprojekt inom psykofysiologi, psykofarmakologi, psykoterapi och liknande områden, i vilka 
problemen närmast är av medicinsk-etisk karaktär, bör granskas även av respektive lokala etikkommitté 
vid medicinsk fakultet. Experimentella försök med djur bör granskas av respektive högskoleregions 
djurförsöksetiska nämnd. 
Ansvar för forskningsetiska överväganden 

Det etiska ansvaret åligger i första hand projektledaren. Detta gäller även då forskningsprojektet 
granskats av en forskningsetisk kommitté. Projektledaren ansvarar också för att all berörd personal är 

förtrogen med de forskningsetiska principerna och för att insamling och lagring av personuppgifter sker 
på ett betryggande sätt. 
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