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Abstrakt 

Bakgrund  

Ideellt arbete är någonting som finns över hela världen och på flera olika nivåer. Dock 

är det många ideella organisationer som har börjat uppleva ett minskat deltagande och 

de har svårt att hitta aktiva medlemmar som är villiga att engagera sig på en långsiktig 

basis. Det finns vissa tecken på att detta delvis beror på att unga människor tillhörande 

Generation Y undviker att engagera sig ideellt. Samtidigt finns det tecken på att det 

motsatta gäller och att Generation Y gärna engagerar sig. Denna studie undersöker 

därför vad det är som får unga människor tillhörande Generation Y att engagera sig 

ideellt. Studien försöker också identifiera vad det är som får vissa personer tillhörande 

denna generation att fortsätta engagera sig över en längre tid samt vad det är som gör att 

vissa helt väljer att avstå från att arbeta ideellt. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att identifiera motivationsfaktorer bakom ideellt arbete hos unga 

människor och därmed skapa en förståelse för vad det är som får vissa personer att 

fortsätta engagera sig ideellt på lång sikt eller vid upprepade tillfällen samtidigt som 

andra väljer att inte engagera sig ideellt över huvud taget.  

 

Metod 

Studien använder en induktiv ansats och en kvalitativ metod. Data har samlats in genom 

semistrukturerade intervjuer med tjugotvå olika personer med olika erfarenhet av ideellt 

arbete. Datan har därefter tolkats med hjälp av grundad teori. 

 

Slutsats 

Det som gör personer tillhörande Generation Y intresserade av att engagera sig i ideellt 

arbete är deras intresse för området, olika sociala aspekter samt möjligheten att spetsa 

sitt CV och bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. Det som gör personer villiga att 

engagera sig över en längre tidsperiod är uppskattningen de får från organisationen, om 

de kan se att arbetet ger resultat, att de har roligt då de arbetar samt att de får ut något av 

sitt engagemang. Det som gör att andra väljer att inte engagera sig är ofta okunskap om 

hur de ska göra för att engagera sig samt om vad det finns för ideella organisationer i 

deras närhet och en missmatchning mellan dessa personers förväntningar på arbetet och 

vad som krävs av dem då de engagerar sig. Den största anledningen till att dessa 

personer väljer att inte arbeta ideellt tycks dock vara brist på intresse. 

 

Nyckelord 
Ideellt arbete, frivilligarbetare, Generation Y, ideellt engagemang, fortsatt 

engagemang, motivation 
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Abstract 

Background 

Volunteer work is something that is present all over the world, and on many different 

levels. However, many volunteer organisations have started to experience a decline in 

members, and they have started to struggle when it comes to finding new volunteers 

willing to engage in a long-term commitment. There have been some signs indicating 

that this partially is due to the fact that young people belonging to Generation Y avoid 

engaging in volunteer work. At the same time, there are signs indicating the direct 

opposite, saying that these young people often are willing to get involved in volunteer 

work. Therefore, this study investigates what it is that makes young people belonging to 

Generation Y engage in volunteer work. The study also tries to identify what it is that 

makes some people belonging to this generation to continue their commitment over a 

longer period of time, and why other people choose not to get involved at all. 

 

Purpose 

The purpose of the study is to identify factors of motivation behind voluntary work 

among young people, thereby creating an understanding for what it is that makes some 

people willing to volunteer on a long-term basis while other people choose not to 

volunteer at all.  

 

Method 

The study uses an inductive approach and a qualitative method. Data has been collected 

through semi-structured interviews with twenty-two people with different volunteer 

experience. The data has then been interpreted with the help of grounded theory.  

 

Conclusion 

The things that makes people belonging to Generation Y interested in volunteer work is 

their interest in the area, different social aspects, and the possibility to improve their CV 

and make themselves more attractive on the labour market. What makes people willing 

to engage on a long-term basis is how much appreciation the organization is showing, if 

they can see any result of their work, that they have fun while working, and that they get 

something back from their commitment. The things that make other people choose not 

to volunteer are usually a lack of knowledge about how to get started or what volunteer 

organisations are available in the area, and a miss-match between the person’s 

expectations of what volunteer work is and what it actually means. However, the 

biggest reason behind the choice not to get involved seems to be a lack of interest. 

 

Key words  
Volunteer work, Generation Y, voluntary commitment, continued commitment, 

motivation  
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Tack 
Jag vill tacka min handledare och min examinator för att jag fick möjligheten att skriva 

detta arbete på egen hand. Det har varit en oerhört stor utmaning men också en mycket 

lärorik och utvecklande process. Jag vill tacka mina informanter som ställde upp på 

intervjuer och gjorde undersökningen möjlig. Jag vill även rikta ett extra tack till de 

vänner och familjemedlemmar som hjälpt mig med feedback och korrekturläsning under 

arbetets gång. Ni har varit ett stort stöd. 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till ämnet ideellt arbete. Därefter presenteras 

Generation Y och sedan diskuteras arbetets praktiska relevans. Slutligen mynnar 

kapitlet ut i problemdiskussion samt en presentation av studiens syfte. 

 

1.1 Bakgrund 
Jag har själv alltid sett ideellt arbete som en självklar del av mitt liv. De ideella arbeten 

jag har utfört har dels gett mig en utökad social umgängeskrets och fått mig att träffa 

människor som jag normalt sett inte hade pratat med. Det har även hjälpt mig att 

utvecklas som person då jag har fått prova på nya utmaningar och tvingats komma med 

lösningar på problem som jag aldrig hade kommit i kontakt med om jag inte ställt upp 

och arbetat på detta sätt. Trots alla mina positiva erfarenheter av ideellt arbete har jag 

sett en tendens till att det ideella engagemanget har minskat, vilket har förvånat mig. 

Kan verkligen materiella och finansiella aspekter blivit så pass viktigt i mäniskors liv att 

de inte kan tänka sig att arbeta utan att få någon ersättning? Vad är det som gör att vissa 

väljer att inte ställa upp och arbeta ideellt? Och vad är det som får andra att fortfarande 

ställa upp och arbeta ideellt trots att de måste jobba mycket hårdare då de är så många 

färre? 

 

1.2 Ideellt arbete 

Ideellt arbete, det vill säga arbete utan monetär ersättning, är ett fenomen som finns över 

hela världen och idag går det att engagera sig på en massa olika sätt. Det finns flera 

organisationer som erbjuder internationell hjälp, till exempel Läkare Utan Gränser, 

Röda Korset, Erikshjälpen och många fler. Det har också blivit allt vanligare att 

kombinera en semesterresa med ideellt arbete, så kallad volontärturism (Hammersley, 

2014; Wearing & McGehee, 2013; Snyder & Omoto, 2008). I dessa fall betalar 

deltagaren för att få vara med och arbeta ideellt och arbetsuppgifterna kan inkludera 

husbygge, jordbruk, arbete med djur och natur, undervisning och sjukvård för att nämna 

några och har ofta som mål att reducera fattigdomen på destinationen och samtidigt öka 

den kulturella förståelsen mellan värdfolket och deltagarna (Hammersley, 2014; 

Wearing & McGehee, 2013). 

 

I dag är ideellt arbete en mycket viktig del av samhället och det fortsätter att bli allt 

viktigare (Oostlander et al., 2014; Ringuet-Riot et al., 2013; Lo Presti, 2013; Bidee et 



What’s in it for me? Ida Ryberg  

  
 

2 

al., 2012, Hustinx et al., 2010; Parris & Peachey, 2012; Schofer & Fourcade-

Gourinchas, 2001). Dock påpekar Snyder och Omoto (2008) att viljan att hjälpa till och 

engagera sig för sitt samhälle kan variera beroende på om den lokala kulturen är 

individualistiskt eller kollektivistiskt orienterad. Precis som på den globala nivån finns 

det mycket olika saker att engagera sig i på samhällsnivå, bland annat bevarandet av 

kulturskatter och/eller miljö, deltagande i idrottsföreningar och fritidsföreningar, 

politiska och/eller sociala rörelser samt integrationsrelaterade föreningar (Beel et al., 

2014; Snyder & Omoto, 2008, Janoski et al., 1998). Enligt Snyder och Omoto (2008) 

finns det bevis för att de som arbetar ideellt mår bättre, är friskare och lever längre. 

Detta skulle kunna betyda att dessa personer inte kostar samhället lika mycket som de 

som inte arbetar ideellt eftersom de inte behöver utnyttja sjukvårdens resurser i samma 

utsträckning. Att till exempel engagera sig i en lokal sportförening skulle enligt 

Ringuet-Riot et al. (2013) och Snyder och Omoto (2008) alltså kunna resultera i ett ökat 

fysiskt och psykiskt välmående för både den ideella arbetaren och de som deltar i 

aktiviteterna. Ideellt arbete kan även leda till att samhället och gruppen blir starkare 

sammanhållet då de ideella arbetarna blir mer involverade i och får en starkare känsla 

för sitt samhälle (Beel et al., 2014, Janoski et al., 1998; Friedman, 1998). 

 

Bidee et al. (2012) och Hustinx et al. (2010) nämner att det idag är flera organisationer 

utan vinstintresse som är beroende av ideell arbetskraft, vilket får medhåll av Lo Presti 

(2013) som nämner att ideella insatser blir allt mer viktiga i dagens samhälle. Trots 

detta påstår Bidee et al. (2012) att det börjat synas en växande obalans mellan tillgång 

och efterfrågan när det kommer till personer som är villiga att ställa upp och arbeta på 

ideell basis och samtidigt påstår Breuer et al. (2012) att det ideella engagemanget 

minskar eftersom färre personer är villiga att ställa upp. Detta får stöd av Lu och Schuett 

(2014), som nämner att många ideella organisationer idag har färre aktiva medlemmar, 

samt Snyder och Omoto (2008), som påstår att frivilligarbetares engagemang allt oftare 

är av en tillfälligt snarare än en långvarig art. Detta kan bero på att vi idag, precis som 

Yeung (2004) samt Hustinx och Lammertyn (2003) påpekar, rör oss allt mer från ett 

kollektivt samhälle till ett som är mer individualistiskt och sekulariserat, vilket kan 

påverka och omstrukturera inställningen till och motivationsfaktorerna bakom ideellt 

arbete. Hur sekulariseringen påverkar benägenheten att arbeta ideellt är ett mycket 

intressant ämne som är värt att undersöka närmre, men jag har valt att inte gå in närmre 

på det i denna studie.  
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Då färre personer väljer att engagera sig blir det allt svårare för de ideella föreningarna 

att erbjuda de tjänster och evenemang som de normalt sett brukar (Breuer et al., 2012). 

Ju färre evenemang och aktiviteter som anordnas, ju mindre synliga kan organisationen 

antas bli och det kan då bli svårare att värva nya ideella medlemmar eftersom det är 

viktigt att bli sedd och få folk att bli medvetna om verksamheten för att de ska lockas att 

ställa upp och delta (Oostlander et al., 2014; Parris & Peachey, 2012; Bidee et al., 2012; 

Hustinx et al., 2010; De Oliveira, 2008). Om det blir svårt att värva nya aktiva 

medlemmar kan arbetsbördan för de redan engagerade öka så pass mycket att 

deltagandet börjar ses som ett krav istället för ett frivilligt val, något som kan leda till att 

engagemanget avslutas (Warren & Garthwaite, 2014; Bidee et al., 2012; Yeung, 2004). 

Därmed minskar följaktligen det befintliga medlemsantalet, vilket i sin tur kan leda till 

minskade intäkter för organisationen då den inte får in deltagaravgifter och därmed inte 

får någon inkomst, något som i det långa loppet kan öka risken att vissa organisationer 

måste stänga ner sin verksamhet. Detta kan ge stora konsekvenser för både samhälle och 

privatpersoner eftersom det då inte längre finns ett lika stort utbud av fritidsaktiviteter, 

något som till exempel kan leda till att våld och kriminalitet ökar (Friedman, 1998). 

 

Bidee et al. (2012, s. 33) definierar ideellt arbete som “performing an activity out of free 

will, on a regular basis and for the benefit of people outside the own household or 

family circle, without being remunerated for this work (although certain benefits or 

reimbursements are allowed). Denna definition har även jag valt att använda mig av i 

min studie. Jag definierar med andra ord ideellt arbete som ett arbete som utförs för en 

organisation på frivillig basis utan ekonomisk ersättning. Personer som arbetar i utbyte 

mot till exempel entrébiljetter, mat eller liknande ersättning som inte innebär en 

betydande kostnad för organisationen omfattas också av denna definition. Liknande 

arbete kallas ibland för ideellt- eller frivilligt arbete och dessa termer räknas här in 

under samma formulering. Jag har valt att i denna studie genomgående använda 

termerna ideellt arbete eller ideellt engagemang om fenomenet och ideella arbetare eller 

frivilligarbetare om de personer som engagerar sig ideellt. 

 

1.3 Generation Y 
Till Generation Y räknas de som är födda mellan 1980 och 2000 (Chung & Fitzimons, 

2013; Kim & Jang, 2013; Pihl, 2011; Guha, 2010; Parment, 2008). Anledningen till att 

denna generation kallas för just Generation Y kommer från engelskans “Generation 
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whY” och anspelar på att de som tillhör denna generation har en tendens att ifrågasätta 

det mesta runt omkring sig (Pihl, 2011). Dock påpekar Pihl (2011) samtidigt att det är 

väldigt svårt att generalisera över en hel generation och nämner att det alltid kommer 

finnas de individer som känner att just dessa generaliseringar inte passar in på dem. Det 

kan också finnas stora olikheter mellan personer födda i början av tidsspannet och 

personer födda i slutet av det,  men Pihl (2011) säger samtidigt att det finns vissa drag 

och beteenden som är väldigt typiska för de som tillhör Generation Y. Trots att de alla 

är unika individer kan det alltså finnas vissa saker som majoriteten av dessa personer 

har gemensamt. Det finns enligt Kultalahti och Viitala (2014), Chung och Fitzimons 

(2013), Guha (2010) och Parment (2008) tydliga skillnader i attityder och värderingar 

mellan denna generation och dess föregångare, något som enligt Kultalahti och Viitala 

(2014) har gett dem en annorlunda syn på arbete. Chung och Fitzimons (2013) påpekar 

att denna skillnad i vissa fall kan resultera i en slags kulturkrock mellan generationerna. 

Pihl (2011) påstår att de flesta av de karaktärsdrag som är utmärkande för Generation Y 

kan ses som både positiva och negativa beroende på hur man väljer att se på dem. 

Exempelvis tar hon upp att Generation Ys tendens att ofta byta arbete antingen kan ses 

som att de är illojala och lättuttråkade eller som att de är drivna, har ett högt tempo och 

har en stark vilja att utvecklas. Att ha ett stort socialt nätverk är också viktigt för dessa 

personer och de lär gärna känna nya mäniskor (Pihl, 2011; Kultalahti & Viitala, 2014). 

Enligt Chung och Fitzimons (2013) kan denna generation ibland till och med prioritera 

sociala aspekter som att vara en bra vän och ha ett aktivt socialt liv framför monetär 

kompensation från ett arbete. 

 

Generation Y är väldigt sociala och gillar utmaningar eftersom det kan få dem att växa 

och utvecklas (Kultalahti & Viitala, 2014; Pihl, 2011; Parment, 2008). De trivs med 

förändringar (Kultalahti & Viitala, 2014) och de byter oftare arbete än vad tidigare 

generationer gjort (Chung & Fitzimons, 2013; Pihl, 2011). Detta kan bero på de många 

valmöjligheter denna generation har haft tillgång till, dels när det gäller varumärken, 

shopping och livsstil (Kim & Jang, 2013), men även när det kommer till utbildning och 

karriärval (Pihl, 2011; Parment, 2008). Parment (2008) påstår att det till och med har 

utvecklats nya sorters arbeten under Generation Ys uppväxt, vilket är något som kan ha 

påverkat deras syn på valmöjligheter. Generation Y har därför möjlighet att vara lite 

mer selektiva och kräsna i sina val (Parment, 2008; Kim & Jang, 2013, Pihl; 2011). 

Vidare nämner Pihl (2011) och Parment (2008) att Generation Y har högre krav på sitt 
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arbete och sina arbetsuppgifter än vad tidigare generationer haft. Detta får stöd av 

Kultalahti och Viitala (2014) som påpekar att de som tillhör denna generation vill att 

arbetet ska vara utmanande, fritt och varierande men samtidigt inte för krävande samt 

att desa personer även har höga krav på tillräckligt mycket fritid för att kunna koppla av. 

Även Chung och Fitzimons (2013) håller med och nämner även att Generation Y gärna 

vill ha direkt feedback på sina arbetsinsatser för att känna sig nöjda. 

 

Generation Y har ofta fått kritik för att vara allt för självsäkra, krävande och respektlösa 

(Chung & Fitzimons, 2013; Parment, 2008), men de ses även som orädda, ambitiösa 

och trygga i sin kompetens (Pihl, 2011). Kim och Jang (2013) samt Pihl (2011) nämner 

att denna generation ofta har blivit överbeskyddade av sina föräldrar, vars välmenade 

generositet ska ha lett till att Generation Y blivit osjälvständiga och inte har samma 

ansvarskänsla när det kommer till sin egen ekonomi som äldre generationer haft. Dock 

har dessa föräldrar gett sina barn ett stort självförtroende och en känsla av att allt är 

möjligt tack vare sitt uppmuntrande och stöttande sätt (Chung & Fitzimons, 2013, Pihl, 

2011; Parment, 2008) Det finns även mycket annat positivt att säga om denna 

generation. De anses ofta vara optimistiska, öppna, drivna och framåt och de har ofta ett 

stort fokus på sin karriär och vet hur de ska göra för att nå sina mål (Kultalahti & 

Viitala, 2014; Guha, 2010; Parment, 2008). De anser att det är viktigt att trivas på sin 

arbetsplats (Kultalahti & Viitala, 2014) och deras kunskap om teknologi och sociala 

media i kombination med stora sociala nätverk har gjort att Generation Y är väldigt 

internationell, multikulturell och öppen för nya tankar och idéer (Guha, 2010; Parment, 

2008). Trots detta finns det ett större fokus på inkomst och lön hos denna generation än 

hos dess föregångare (Kultalahti & Viitala, 2014; Chung & Fitzimons, 2013; Kim & 

Jang, 2013; Pihl, 2011). Detta kan bero på att det precis som Kultalahti och Viitala 

(2014) nämner också finns ett större fokus på fritid. Samtidigt har livsstil och identitet 

samt hur vi framställer oss själva blivit allt viktigare (Chung & Fitzimons, 2013; Kim & 

Jang, 2013; Pihl, 2011; Parment, 2008). Generation Y har fått lära sig att de måste 

sticka ut för att synas och lägger därför mycket energi på att sticka ut från gruppen och 

marknadsföra sig själva som unika och intressanta (Kim & Jang, 2013; Phil, 2011; 

Parment, 2008). Även om just detta kanske inte låter särskilt positivt påpekar Chung 

och Fitzimons (2013), Guha (2010) och Parment (2008) att det också finns en stark 

känsla av medborgerlighet och möjlighet att påverka bland dessa personer och att göra 

något som känns meningsfullt är mycket viktigt för dem. Detta leder enligt Chung och 
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Fitzimons (2013) till att personer som tillhör Generation Y gärna arbetar ideellt 

eftersom det inte bara påverkar deras välmående utan även ger dem en positiv bild utåt. 

 

1.4 Problemdiskussion 
Som Lu och Schuett (2014) påpekar är det idag många ideella föreningar som har ett 

minskat antal aktiva medlemmar, trots att det totala antalet medlemmar inte har 

förändrats nämnvärt. Detta kan visa på en minskad vilja att ställa upp för andra vilket 

kan skapa problem för de ideella föreningarna i deras rekryteringsarbete eftersom det 

därmed blir svårare att hitta personer som är villiga att ställa upp och jobba. Lo Presti 

(2013) nämner också att det är enklare för en frivilligarbetare att bestämma över hur 

mycket tid personen vill lägga ner och hur djupt personen vill involvera sig än vad det 

är för en anställd. Vidare påpekar Dwyer et al. (2013) att det är enklare för 

frivilligarbetare att sluta än vad det är för anställda personer eftersom de inte har samma 

krav på sig. Det är därför väldigt viktigt för ideella organisationer att förstå vad som 

lockar och motiverar till att ställa upp och arbeta ideellt, eftersom det utan den här 

förståelsen kan bli svårt att både locka nya och hålla kvar gamla frivilligarbetare inom 

organisationen (Maurath et al., 2015; Warren och Garthwaite, 2015; Lu och Schuett, 

2014; Bidee et al., 2012; Hustinx och Lammertyn, 2003). Genom att också försöka 

förstå varför vissa personer undviker att arbeta ideellt kan de ideella organisationerna 

förhoppningsvis anpassa sin marknadsföring och sin rekryteringsprocess för att därmed 

kunna nå ut till en helt ny målgrupp och lyckas rekrytera fler personer. 

 

Trots att jag har kunnat hitta relativt mycket tidigare forskning om ideellt arbete och 

dess motivationsfaktorer har jag inte kunnat hitta något om varför vissa personer väljer 

att inte ställa upp och arbeta ideellt. Däremot har jag genom mitt eget ideella 

engagemang sett en växande svårighet att hitta ideella arbetare. Detta tyder på att det 

finns ett glapp i forskningen som behöver fyllas, vilket har gjort mig intresserad av att 

undersöka varför vissa väljer att inte engagera sig. Då det finns mycket skrivet om 

Generation Y och deras vilja eller ovilja att engagera sig vill jag också undersöka om 

det finns några speciella kopplingar mellan denna generation och det minskade 

engagemanget. Inte heller detta har jag hittat någon tidigare forskning på och det finns 

alltså ett informationsglapp att fylla även här. 
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Jag har även anat en tendens till att de som ställer upp och arbetar frivilligt inom ett 

område ofta även är engagerade inom andra områden och de engagerar sig ofta vid 

upprepade tillfällen eller på en långsiktig basis. Att de gör detta borde rimligtvis bero på 

att de ser stora fördelar med sitt ideella engagemang och jag vill därför även undersöka 

vilka deras huvudsakliga motivationsfaktorer är. Genom att jämföra skillnaderna mellan 

dessa två grupper vill jag försöka se om det finns någon form av kommunikationsglapp 

gällande vilka för- och nackdelar ideellt arbete för med sig för individen och därigenom 

skapa en förståelse för varför vissa väljer att inte engagera sig ideellt. Jag har en 

förhoppning om att detta senare ska kunna användas av ideella organisationer i deras 

rekryteringsarbete för att kunna öka möjligheten att kunna locka till sig och engagera 

nya personer. Jag använder mig därför av följande tre frågor i denna studie: 

 Vad är det som motiverar unga människor tillhörande Generation Y att arbeta 

ideellt? 

 Vad är det som får unga människor tillhörande Generation Y att fortsätta arbeta 

ideellt då de väl börjat engagera sig?  

 Vad är det som gör att vissa personer väljer att inte arbeta ideellt? 

 

1.5 Syfte 

Syftet med studien är att identifiera motivationsfaktorer bakom ideellt arbete hos unga 

människor och därmed skapa en förståelse för vad det är som får vissa personer att 

fortsätta engagera sig ideellt på lång sikt eller vid upprepade tillfällen samtidigt som 

andra väljer att inte engagera sig ideellt över huvud taget.  
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2 Metod 
I detta kapitel presenteras studiens metodologiska val. Först presenteras den induktiva 

ansatsen, därefter diskuteras kvalitativ metod. Vald intervjumetod tas upp och studiens 

informanter presenteras. Därefter förklaras grundad teori samt valt sätt att bearbeta 

och tolka data. Slutligen presenteras arbetets etiska aspekter. 

 

2.1 Induktiv ansats 

Då en induktiv ansats används utgår forskaren från sin fråga för att samla in data 

(Hartman, 2013). Dessa data används sedan som grund för forskningen, för att försöka 

hitta mönster i det undersökta fenomenet och för att på så sätt kunna generalisera det 

(Creswell, 2013; Johannesson & Tufte, 2003). Brinkmann och Kvale (2015) och 

Alvehus (2013) anser att det är viktigt att inte ha för stora förkunskaper inom ämnet 

som ska studeras, utan istället låta de mönster som den insamlade datan visat bestämma 

vad som ska undersökas. Dock påpekar Brinkmann och Kvale (2013) att det trots allt är 

bra om forskaren har en viss förförståelse för sitt ämne. Därefter kan forskaren dra 

slutsatser och forma teorier och hypoteser utifrån mönstren (Creswell, 2013; Bryman & 

Bell, 2013; Alvehus, 2013; Hartman, 2001). Hartman (2001) nämner att tolkning är en 

viktig del av en induktiv arbetsprocess, då det är just hur forskaren väljer att tolka sina 

data som utformar eventuella teorier. Då jag har erfarenhet av att själv arbeta ideellt har 

jag en viss förförståelse för mitt valda ämne. Däremot vet jag inte mycket om varför 

andra personer väljer att arbeta ideellt eller inte och därför anser jag att detta är en 

passande ansats till denna studie. Jag har valt att samla in data i form av intervjuer och 

därefter bygga mina teorier från dem, vilket stämmer överens med ett induktivt 

arbetssätt. Jag har därefter valt att tolka och bearbeta mitt material med hjälp av grundad 

teori (se 2.5 Grundad teori). Det har dock framkommit viss kritik mot den induktiva 

ansatsen. Bland annat påpekar Bryman och Bell (2013) att de teorier som utformas 

sällan egentligen är mer än generaliseringar av den egna datan och uppsatsens empiri. 

Alvehus (2013) nämner också att en rent induktiv ansats är ett ouppnåeligt ideal och att 

det alltid finns inslag av en deduktiv ansats i den induktiva forskningen. Detta får 

medhåll av Creswell (2013) samt Bryman och Bell (2013) som nämner att det är väldigt 

vanligt att blanda in deduktiva inslag genom att jämföra sina data med redan existerande 

forskning. Detta är något som jag också har valt att göra för att på så sätt få en mer 

pålitlig studie. Jag ser därför inte detta som ett stort problem och har valt att trots allt 

benämna den använda ansatsen som induktiv. 
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2.2 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa forskningen beskrivs av Hjerm et al. (2014), Bryman och Bell (2013), 

Creswell (2013) och Dahmström (2011) som en ”mjukare” forskningsprocess inriktad 

på ord snarare än siffror. Alvehus (2013) nämner att metoden ofta har en antropologisk 

inställning, där tyngdpunkten ligger på att förstå hur människor tolkar sin verklighet och 

skapar mening i tillvaron. Berg och Lune (2013) påpekar att en kvalitativ metod kan 

vara passande att använda i studier där forskningsfrågan riktar sig mot vad, hur, när, var 

och varför. Då jag i denna studie vill undersöka vad det är som gör unga personer 

tillhörande Generation Y motiverade eller inte motiverade att arbeta ideellt anser jag 

därför att en kvalitativ metod därför kan vara passande. Det finns dock en del kritik mot 

metoden. Hjerm et al (2014) påpekar att metoden ibland kan uppfattas som flummig och 

mindre nogräknad än en kvantitativ metod, vilken är mer baserad på siffror och 

statistiskt mätbara data. Samtidigt nämner Berg och Lune (2013) att den kvalitativa 

metoden kan vara svår att greppa eftersom den undersöker sådant som inte går att mäta, 

som exempelvis mening, innebörd och definition av olika företeelser, men Johannessen 

och Tufte (2003) anser att en kvalitativ metod därför kan ge forskaren möjlighet att få 

fram fylligare beskrivningar av sitt valda fenomen. Dock nämner Alvehus (2013) att det 

på grund av fokuset på innebörd och mening inte är särskilt viktigt med exakta 

frekvenser inom denna typ av forskningsmetod. Istället nämner han att det är tolkningen 

som är den viktiga delen i den kvalitativa metoden, eftersom det är sättet att tolka som 

gör att en förståelse för det undersökta fenomenet kan skapas. Då jag i denna studie 

försöker tolka hur personer ser på ideellt arbete anser jag därför att detta ytterligare 

stärker mitt val att använda mig av en kvalitativ metod.  

 

Creswell (2013) påstår att det vanligtvis finns flera olika sätt att samla in data vid 

kvalitativ forskning, till exempel genom att både observera, hålla intervjuer och/eller 

samla in dokument och undersöka vad tidigare forskning påvisat inom ämnet. Detta får 

medhåll av Bryman och Bell (2013) samt Alvesson och Deetz (2000) som påpekar att 

intervjuer är det vanligaste sättet att samla in primärdata till en kvalitativ undersökning. 

Detta är också den metod jag har valt att använda för insamlandet av primärdata i den 

här studien. Anledningen till att jag valde denna metod är att jag ansåg att intervjuer var 

det bäst lämpade sättet att få tillgång till tillräckligt ingående och djupa svar för att 

kunna skapa en förståelse för hur unga människor ser på ideellt arbete. Genom att 

intervjua olika personer kunde jag komma åt deras åsikter om ämnet på ett sätt som jag 
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inte hade kunnat om jag endast hade valt att studera dem. Jag har också valt att 

komplettera datan från mina intervjuer med tidigare forskning inom ämnet. Detta är en 

form av triangulering, vilket kan beskrivas som ett sätt att se på ett fenomen från flera 

olika perspektiv för att kunna se resultatet tydligare och därmed kunna öka 

undersökningens validitet och pålitlighet (Hjerm et al., 2014; Berg & Lune, 2014; 

Creswell, 2013; Bryman & Bell, 2013). Jag har dessutom använt mig av triangulering 

då jag valt att intervjua två olika grupper av informanter (se 2.4 Val av informanter). 

 

2.3 Intervjuer  
Creswell (2013) anser att det under en intervju är bra att ställa relativt öppna och 

generella frågor fokuserade på fenomenet som avses undersökas och han förespråkar 

därför användandet av en så kallad intervjuguide. En intervjuguide innehåller de teman 

som forskaren vill undersöka snarare än strikt formulerade frågor i en tydlig ordning 

och är ofta uppbyggd mer som en minneslista över vilka områden forskaren vill ta upp 

till diskussion under intervjun än som en lista med frågor (Alvesson, 2011; Bryman & 

Bell, 2013; Alvesson & Deetz, 2000). Dahmström (2011) förordar användandet av 

öppna frågor vid intervju då hon anser att allt för strukturerade och standardiserade 

frågor sällan resulterar i tillräckligt djupa svar för att de ska vara användbara vid den här 

typen av undersökning. Alvesson (2011) påpekar att detta intervjusätt kan göra det 

lättare att få fram djupgående och utvecklade svar på sina frågor. Alvesson och Deetz 

(2000) påpekar att en annan fördel med användandet av öppna frågor under intervjuer är 

att intervjuaren inte riskerar att påverka sin informant i särskilt stor grad, trots 

intervjuarens eventuella förkunskaper eller förutfattade meningar. Lind (2014) nämner 

också att användandet av en intervjuguide kan underlätta tolkningsarbetet eftersom de 

teman som använts i guiden kan ligga till grund för vissa av de kategorier som svaren 

senare delas in i. Baserat på detta valde jag att använda en intervjuguide som stöd under 

mina intervjuer. Jag valde genomgående att inleda intervjuerna med ett fåtal 

strukturerade frågor för att bland annat få en överblick över hur länge och hur ofta 

informanterna arbetat ideellt. Därefter ställde jag öppna frågor och lät informanterna 

diskutera ganska fritt kring ämnet.  

 

Den typ av intervjustruktur som här har beskrivits brukar vanligtvis kallas för en 

halvstrukturerad eller semistrukturerad intervju (Bryman & Bell, 2013; Alveson, 2011). 

Det finns flera fördelar med denna intervjustruktur, bland annat att det är ett väldigt 
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flexibelt sätt att intervjua som tillåter informanterna att påverka intervjuns utveckling då 

deras svar kan leda till nya frågor (Dahmström, 2011, Bryman & Bell, 2013). Denna typ 

av intervju är bra att hålla ansikte mot ansikte då intervjuaren även kan ta del av icke-

verbal kommunikation som exempelvis kroppsspråk och ansiktsuttryck (Alvesson, 

2011; Dahmström, 2011). Denna rekommendation följde jag i så många fall som 

möjligt. Dock hölls två av intervjuerna över telefon eftersom det inte fanns tid eller 

möjlighet att ordna personliga möten i de fallen. I det ena fallet samtalade jag med en 

person och i det andra med två personer som satt bredvid varandra och pratade i 

högtalartelefon. I det senare fallet kunde de två informanterna fortfarande interagera på 

ett naturligt sätt och reagera på varandras kommentarer och kunde under intervjuns gång 

föra en diskussion med varandra. Min roll som intervjuare blev lite mer distanserad 

under dessa två intervjuer, men då detta var något jag försökt eftersträva i övriga 

intervjuer ser jag inte det som något negativt. Enligt Dahmström (2011) och Bryman 

och Bell (2013) kan en telefonintervju fortfarande resultera i en hög kvalitet på svaren 

och de är ofta effektiva från både ett tids- och kostnadsperspektiv. En nackdel med 

telefonintervjuer är att den visuella biten faller bort och det går inte att se informantens 

fysiska reaktioner så som kroppsspråk och ansiktsuttryck. Dock tror jag inte att detta 

påverkat min tolkning av svaren i särskilt stor utsträckning eftersom jag då istället 

kunde fokusera mer på informanternas tonfall och vad de faktiskt sa. De flesta intervjuer 

hölls på tu man hand med endast informanten och mig själv närvarande, men fyra av 

intervjuerna hölls i gruppform, varav tre i par och en i en grupp om tre personer. 

Anledningen till att jag valde att göra på detta sätt var delvis på grund av tidsaspekten, 

det passadedessa informanter bättre att komma på samma tid, men det var även ett 

aktivt val från min sida. Genom att hålla några intervjuer i par eller i grupp hoppades 

jag kunna öka möjligheten till en utvecklad diskussion, eftersom både jag och 

deltagarna då på ett naturligt sätt kunde reagera på varandras kommentarer.  

 

Trots alla fördelar med öppna intervjuer kan det trots allt finnas vissa nackdelar med en 

allt för öppen intervjustruktur. Informantens påverkan på intervjun kan riskera att bli väl 

stor eller negativ, exempelvis om personen inte är ärlig, inte vill ställa upp eller 

uttrycker sig på ett sätt som intervjuaren inte helt förstår (Alvesson, 2011). Alvesson 

och Deetz (2000) påpekar också att en intervju aldrig tar plats i en helt neutral miljö. 

Istället påverkas informanten både av situationen, intervjufrågorna och de övriga 

deltagarna och det går därför inte att få fram helt objektiva svar. Jag har dock i så stor 
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utsträckning som möjligt försökt att välja neutrala och avskilda miljöer för intervjuerna, 

för att på så sätt minska den yttre påverkan så gott det går. Det finns också en risk att 

intervjuer tar upp mycket tid, dels då de genomförs och dels då de ska transkriberas 

(Creswell, 2013; Alvesson, 2011, Dahmström, 2011). Dock påpekar Alvesson (2011) att 

hela intervjuerna inte alltid måste transkriberas, utan föreslår att endast de mest 

relevanta delarna av intervjuerna skrivs ut i detalj medan de övriga delarna transkriberas 

i ett mer övergripande format. Detta kan spara tid samtidigt som de viktigaste bitarna av 

intervjuerna tas upp på ett ingående sätt, men det finns en risk att viktiga detaljer 

försvinner då de endast nämnts i förbifarten. I enighet med detta valde jag därför att inte 

detaljerat transkribera de delar av intervjuerna som endast innehåller till exempel 

bakgrundsinformation från mig eller där informanterna pratat om saker som inte hör till 

ämnet. Genom att göra detta val började jag alltså redan under transkriberingsprocessen 

att bearbeta och tolka mina data, dock på ett relativt ytligt och övergripande sätt. 

Däremot har jag valt att i största möjliga mån transkribera alla detaljer i alla 

sammanhang där ämnet ideellt arbete eller liknande saker diskuteras, för att på så sätt 

försäkra mig om att inte missa något.  

 

Creswell (2013) tar upp att förhållandet mellan intervjuare och informant kan utgöra ett 

problem. Beroende på om det finns en tidigare etablerad relation eller om intervjuaren 

och informanten aldrig har träffats tidigare kan svaren variera, till exempel kan det 

ibland kännas svårt för informanten att vara ärlig mot en intervjuare som de aldrig 

tidigare har träffat och inte känner ett särskilt stort förtroende för, i synnerhet då 

frågorna rör känsliga ämnen (Dahmström, 2011). Det kan enligt Dalen (2015) ibland 

vara svårt att hitta en lagom stor distans till sin informant. Jag tror att det även kan 

finnas en risk då intervjuaren och informanten har en nära relation. Samtidigt som det 

kan vara lättare att tolka varandras frågor och svar då personerna är vana vid att 

kommunicera med varandra. finns det en risk att båda personer tar för givet att de 

förstår varandra och därför inte förklarar sina frågor eller svar på ett tillräckligt tydligt 

sätt.  Det kan även finnas en risk att intervjuaren automatiskt tänker på och refererar till 

vad den redan vet om informanten och därför inte ställer vissa frågor utan istället gissar 

vad personen kommer svara. Det här är något jag har försökt vara medveten om under 

mina intervjuer eftersom jag känner eller har träffat de flesta av mina informanter 

tidigare. Dock tror jag att intervjuerna inte har påverkats av detta i någon större grad då 

ämnet ideellt arbete  inte är något jag har diskuterat med någon av informanterna innan 
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intervjuerna genomfördes. Jag tror även att det faktum att jag träffat flera av mina 

informanter tidigare kan ha varit en fördel eftersom det redan fanns en tillit emellan oss 

och de verkade därför känna sig avslappnade och bekväma att svara på mina frågor 

relativt snabbt. 

 

Enligt Dalen (2015) är det viktigt att hålla en provintervju för att kunna testa sin 

intervjuguide och eventuellt också få feedback på den för att därmed kunna ändra, 

utveckla och förbättra sina frågor. Detta var något jag hade möjlighet att genomföra. En 

av mina informanter ställde upp på en intervju ett par dagar innan huvuddelen av 

intervjuerna hölls och efteråt satte vi oss ner och gick igenom vilka delar av intervjun 

som var bra och vad som hade kunnat göras bättre. Efter det transkriberade jag intervjun 

och kunde då se vad för frågor som hade gett tydliga resultat och vilka som inte hade 

varit lika lätta att förstå. Jag kunde därför göra vissa smärre justeringar i min 

intervjuguide, men eftersom den var konstruerad på ett så pass öppet och 

semistrukturerat sätt resulterade feedbacken mest i minnesanteckningar angående vilka 

formuleringar som verkade tydligare eller mer lättförståeliga. Jag har tack vare denna 

struktur även haft möjlighet att anpassa mina frågor och formuleringar löpande under 

intervjuprocessen för att på bästa sätt passa den aktuella informanten och göra mina 

frågor mer lättförstådda. 

 

2.4 Val av informanter 

Det är viktigt att välja en relevant informantgrupp för att kunna få ut den information 

som behövs för studien samt för att ge den en tillräcklig validitet (Creswell, 2013; 

Alvesson, 2011; Dahmström, 2011). Enligt Creswell (2013) och Alvesson (2011) är det 

viktigt att informanterna har en tillräcklig kunskap om området för att deras svar ska 

kunna användas som data och kunna bearbetas och tolkas. Dalen (2015) påpekar 

dessutom att det är bra om informanterna har en varierande bakgrund inom ämnet för att 

på så sätt kunna ge en bred och välinformerad bild av fenomenet. På grund av detta har 

jag i den här studien valt att arbeta med två olika grupper. Den första gruppen bestod av 

femton personer som antingen har arbetat ideellt tidigare eller som för tillfället är aktiva 

inom ett eller flera ideella arbeten. Dessa personer hade mycket varierande ideell 

bakgrund. Vissa personer arbetar ideellt regelbundet och ofta, medan andra endast har 

arbetat ideellt vid ett eller något enstaka tillfälle.  Baserat på deras olika erfarenheter får 

dessa personer antas ha tillräcklig kunskap om ämnet för att deras deltagande ska räknas 
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som relevant för studien. Den andra gruppen bestod av sju personer som aldrig tidigare 

arbetat ideellt. Då det är anledningen bakom valet att inte arbeta ideellt samt 

informanternas tankar och åsikter kring ämnet som jag ville nå, anser jag att även 

informanterna i denna grupp är relevanta för studien. Av de totalt tjugotvå 

informanterna var nio män och tretton kvinnor och det var en relativt jämn 

könsfördelning mellan de två grupperna med sju män och åtta kvinnor i den första 

gruppen och två män och fem kvinnor i den andra gruppen. Dock är inte 

könstillhörigheten relevant för denna studie och inga slutsatser kommer därför dras 

utifrån detta. Samtliga var mellan 20 och 33 år gamla, det vill säga att de är födda 

mellan 1982 och 1995 och alla räknas därmed tillhöra Generation Y. Fyra av 

informanterna var inte svensktalande och deras intervjuer hölls på engelska. De frågor 

som användes i dessa sammanhang var översättningar från de jag använde under övriga 

intervjuer och då både deras och min egen engelska höll en relativt hög standard ser jag 

inte språket och behovet att översätta frågorna som något problematiskt. Jag tror inte 

heller att deras ursprung påverkat deras syn på ideellt arbete på ett så pass övergripande 

sätt att deras svar inte skulle kunna vara relevanta för denna studie. 

 

Av de som har arbetat ideellt hade samtliga informanter arbetat för minst två olika 

organisationer. I de flesta fall hade de arbetat vid ett flertal tillfällen eller under en 

längre tidsperiod hos varje organisation. Alla utom en uppgav att de var nöjda med sin 

upplevelse. Undantaget var en person som varit nöjd med sin första upplevelse men haft 

en så dålig erfarenhet den andra gången hon arbetade ideellt att hon nu kände sig 

mycket tveksam till att ställa upp på något mer. Tack vare detta har jag även kunnat se 

tecken på några av de saker som får personer att välja att avsluta sitt ideella 

engagemang. I denna grupp fanns det också fyra personer som på något sätt var 

ansvariga för frivilligarbetare i den organisation de tillhörde, antingen genom att vara 

delaktiga i upplärningen eller i rekryteringsprocessen. Utifrån deras svar har det gått att 

urskilja vissa aspekter som lockar personer vid rekrytering. Följande personer har 

arbetat ideellt: 

 

Enskild intervju: 

Elin, 27 år  ansvarig  

Kristian, 26 år ansvarig  

Anna, 23 år  ansvarig  

Lisa, 23 år  ansvarig  

Isak, 33 år     
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Simon, 24 år    

Sara, 24 år    

Viktoria, 21 år   

Filip, 27 år  

Olivia, 24 år  missnöjd  

   
Gruppintervju: 

Tim, 24 år     

Patrik, 21 år  

Lovisa, 22 år  

 
Gruppintervju, telefonintervju: 

Olle, 27 år     

Nina, 24 år  
*samtliga namn är fingerade 

 

 

I den grupp där ingen av informanterna hade arbetat ideellt uppgav ett antal att de hade 

funderat på att prova på någon form av frivilligarbete men att de inte haft tid eller 

möjlighet till det. Endast en person svarade att han aldrig varit intresserad av ideellt 

arbete över huvud taget. I gruppen fanns det en person som hade arbetat på ett sätt som 

liknar ideellt arbete genom sin skola, men eftersom deltagandet varit obligatoriskt och 

därmed inte frivilligt räknas det inte som ideellt arbete enligt den definition jag valt att 

arbeta efter och jag har därför valt att placera henne i denna grupp. Följande informanter 

har aldrig arbetat ideellt: 

 

Enskild intervju: 

Jakob, 25 år     

Robin, 25 år   

  
Enskild intervju, telefonintervju:  

Frida, 23 år     

 
Gruppintervju:  

Amanda, 28 år    

Wilma, 30 år   

 

Jessica, 22 år     

Linda, 20 år  
*samtliga namn är fingerade 

 

Majoriteten av informanterna värvades på samma vis oavsett vilken av de två grupperna 

de tillhörde. Jag skrev två annonser om att jag sökte deltagare i en undersökning och 

bifogade en kort beskrivning på vad denna undersökning gick ut på. Den ena var riktad 

mot de som arbetat ideellt och den andra riktades mot de som aldrig gjort det. Därefter 
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lades annonserna ut i sex olika grupper på Facebook, den första i grupper med koppling 

till ideellt arbete på olika sätt och den andra i grupper utan någon sådan koppling. Då 

jag har valt att rikta mig mot unga personer, de som tillhör Generation Y, ansåg jag att 

Facebook var ett passande sätt att nå ut till möjliga informanter eftersom Generation Y 

är väldigt bekväma med teknik och sociala media (Kultalahti & Viitala, 2014; Phil, 

2011; Parment, 2008). Därefter kontaktade de som var villiga att ställa upp på en 

intervju mig och en passande tid bokades in. Jag frågade även dessa personer om de 

kände någon mer i samma sits, vilket resulterade i att jag lyckades nå ytterligare tre 

personer som var villiga att ställa upp på intervju. Dessa sätt att rekrytera informanter är 

vad Bryman och Bell (2013) beskriver som ett snöbollsurval. Jag kunde även via min 

bekantskapskrets nå ytterligare ett antal informanter. Att nå personer som aldrig hade 

arbetat ideellt var svårare än att nå de som hade erfarenhet av ideellt arbete och det var 

också svårare att lyckas få dem att ställa upp på en intervju. Dessa personer visade sig 

också vara mer benägna att ändra sig och ställa in de intervjuer de lovat att ställa upp på. 

Trots dessa problem att hitta informanter i denna grupp tror jag att jag lyckats få ihop en 

tillräckligt stor och representativ grupp för att kunna se indikationer på varför de aldrig 

arbetat ideellt, trots att det inte går att dra några generella slutsatser från deras svar. 

 

Att leta upp och välja ut sina informanter genom att leta i lättillgängliga kretsar och be 

de som är intresserade av att ställa upp att själva ta kontakt är vad Bryman och Bell 

(2013) beskriver som ett bekvämlighetsurval. Informanterna finns då lättillgängliga för 

forskaren och det går därför att spara en del tid under rekryteringsfasen, men Bryman 

och Bell (2013) påtalar samtidigt att det finns en del nackdelar med denna typ av urval. 

De nämner att det sällan går att dra några generaliserande slutsatser då detta sätt att 

rekrytera informanter används eftersom dessa personer sällan är representativa för hela 

den grupp de antas tillhöra. Detta måste delvis medges stämma även för den här studien. 

Dock tror jag att jag har lyckats nå en relativt representativ grupp med informanter 

eftersom det inom gruppen finns representanter för båda kön och i relativt spridda åldrar 

över generationsspannet. Det finns också både nuvarande universitetsstudenter, personer 

med avslutad universitetsutbildning och personer utan högre utbildning med. 

Informanterna har även en stor variation av arbetslivserfarenhet där några personer 

arbetat under större delen av sitt vuxna liv medan andra har en begränsad erfarenhet av 

betalt arbete. De kommer också från olika delar av landet och världen och de bor för 

tillfället på olika platser, även om majoriteten befinner sig i Kalmar. Trots att det kanske 
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inte går att dra några tydliga slutsatser baserade på denna grupp bör de ändå kunna ses 

som tillräckligt representativa för att de indikationer som studien resulterat i ska kunna 

ses som relevanta och reliabla.  

 

2.5 Grundad teori 
Lind (2014, s. 146) beskriver tolkningsarbetet som ett sätt att i sin studie “identifiera 

mindre beståndsdelar och reflektera kring hur de kan sammanfogas till en helhet”. För 

att göra detta kan grundad teori vara lämplig att använda. Den grundade teorin är ett sätt 

att sortera sina insamlade data för att sedan kunna dela in den i begrepp och kategorier. 

Med hjälp av dessa går det därefter att bearbeta datan och på så sätt hitta strukturer och 

mönster vilka kan hjälpa till att skapa teorier kring ämnet (Alvesson, 2011; Dalen, 

2015). Den insamlade datan bör enligt Goulding (2002) samlas in från fältet för att 

forskaren helt ska förstå sitt område och vad som pågår inom det. Ett sätt att försäkra sig 

om detta är att använda informanternas eget perspektiv och synsätt som utgångspunkt i 

de intervjuer som utförs (Dalen, 2015). Detta är något jag har ansträngt mig att göra 

under mina intervjuer, till största delen genom att ställa frågor i stil med “vad anser du 

om…” och “hur tycker du att…”. Jag bad även mina informanter att utveckla och 

förklara sina svar vid ett flertal tillfällen, vilket resulterade i att de beskrev vad de tyckte 

mer ingående. 

 

2.6 Bearbetning och tolkning av data 

En väsentlig del av den grundade teorin är kodningen av den insamlade datan (Dalen, 

2015; Bryman och Bell, 2013; Glaser, 2010; Goulding, 2002). Under 

kodningsprocessen strävar forskaren enligt Dalen (2015) efter att hitta någoting 

existentiellt i sina informanters svar. Detta görs genom att systematiskt gå igenom de 

data som samlats ihop från informanterna och dela upp dem i beståndsdelar för att på så 

sätt kunna förklara vad det är som faktiskt har undersökts (Dalen, 2015). Därefter 

sorteras den nedbrutna datan in i nya begrepp och kategorier för att därigenom kunna 

förtydliga mönster och beskriva samband i datan (Dalen, 2015; Bryman & Bell, 2013, 

Glaser, 2010). För att på ett enkelt sätt kunna dela upp och sortera om min insamlade 

data och dela in den i kategorier valde jag att skriva ut alla de transkriberade 

intervjuerna. Därefter klipptes papperna med transkriberingarna upp i strimlor med en 

eller ett par meningar på varje och strimlorna sorterades sedan in i olika kategorier. 

Detta gjorde att jag fick en bra överblick över datan och det gick lätt att se vilka 
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kategorier den skulle delas in i. I vissa fall föll det sig väldigt naturligt då ett mycket 

stort antal svar berörde samma kategorier och använde samma ord, medan det i andra 

fall krävdes lite mer ingående sortering och bearbetning för att kunna tolka datan och se 

de mönster som fanns eftersom de olika informanternas vokabulär skilt sig åt i många 

fall. Samma procedur utfördes tre gånger, en gång med svaren från gruppen där alla 

hade arbetat ideellt, en gång med svaren från gruppen där ingen hade arbetat ideellt och 

en gång med samtliga informanters svar. Anledningen till denna uppdelning var att jag 

dels ville se vad det fanns för skillnader mellan de två olika grupperna, men jag ville 

även undersöka om det fanns några tydliga likheter i deras svar. Utifrån denna 

bearbetning har jag kunnat forma ett antal olika kategorier att använda mig av i den 

vidare tolkningen av datan. 

 

Efter bearbetningen av datan har jag valt att använda mig av följande fyra kategorier för 

tolkningsprocessen: sociala aspekter, inre aspekter, yttre aspekter samt 

ansvarsaspekter. Jag har delat in informanternas svar i olika grupper beroende på vilka 

begrepp som kom upp. Under de sociala aspekterna har jag sorterat in socialt, 

gemenskap och trygghet och ledarskap, till de inre aspekterna hör intressen, image samt 

hjälpa andra, till de yttre aspekterna hör information, prioritering, förmåner och 

framtid och under ansvarsaspekter ligger krav, ansvar samt uppskattning och stolthet. 

 

2.7 Trovärdighet och poängrikedom  

Enligt Bryman och Bell (2013) är det viktigt att en studie har en hög trovärdighet för att 

läsaren ska kunna få en bild av kvaliteten i undersökningen. I trovärdigheten ingår det 

enligt dem fyra olika aspekter: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet 

att styrka och bekräfta. Tillförlitligheten påverkar hur trovärdig utomstående uppfattar 

arbetet och det omfattar bland annat om forskningen följt de eventuella regler som kan 

finnas och om författaren har säkerställt att verkligheten har uppfattats på ett riktigt sätt. 

Detta kan enligt Bryman och Bell (2013) antingen göra genom så kallad 

deltagarvalidering då forskaren rapporterar sina resultat till de som deltagit i studien för 

att få dem utvärderade, eller genom att använda sig av triangulering för att säkerställa 

resultatets pålitlighet. Triangulering beskrivs av Lind (2014, s.47) som ett sätt ”att 

utnyttja flera av varandra oberoende faktorer” för att på så vis få en klarare bild av 

relevanta faktorer. I den här studien har jag använt mig av triangulering då jag dels 

intervjuat två grupper av informanter för att därigenom kunna se på ideellt arbete från 
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olika perspektiv, men även genom användandet av tidigare forskning i min teoretiska 

referensram (se 3 Teoretisk referensram), vilket har gett mig en större förståelse för 

ämnet. Därmed kan studien ses som tillförlitlig. Överförbarhet är enligt Bryman och 

Bell (2013) bland annat möjligheten att överföra resultatet från en studie till ett annat 

forskningsområde. Eftersom det finns väldigt många olika områden inom det ideella 

arbetet kan studiens resultat troligtvis enkelt överföras till dessa områden, och det finns 

därmed en hög överförbarhet i arbetet. Pålitligheten i ett arbete har att göra med hur 

fullständigt och tillförlitligt författaren har redogjort för studiens arbetsprocess (Bryman 

& Bell, 2013). Eftersom jag gjort mitt bästa för att på ett tydligt sätt redogöra för hur 

min process framskridit kan denna studie därför även anses vara pålitlig. Den sista delen 

av trovärdigheten i ett arbete är enligt Bryman och Bell (2013) möjligheten att styrka 

och konfirmera, det vill säga att man som forskare ska kunna bevisa att man handlat i 

god tro och utfört studien samt nått sina resultat utan påverkan av egna värderingar. 

Eftersom jag har byggt denna studie och dess slutsatser på informanternas egna åsikter 

och tankar om ämnet ideellt arbete har jag kunnat lägga mina egna åsikter och 

värderingar åt sidan. För att ytterligare försäkra mig om att inte lägga några egna 

värderingar i processen eller resultatet såg jag till att ha en bred teoretisk referensram att 

luta mig mot för att på så sätt få en mer nyanserad bild av området.  

 

Poängrikedom är enligt Alvehus (2013) någonting som är väldigt viktigt för det 

empiriska arbetet och som kan bidra till nya insikter. Eftersom den här studien 

undersöker ett problem som inte blivit uppmärksammat i särskilt stor utsträckning kan 

den anses ha en poängrikedom eftersom den når nya slutsatser och därigenom bidrar till 

forskningsområdet. Alvehus (2013) anser vidare att poängrikedomen i en studie kan 

påverka dess kvalitet. Eftersom denna studie kan anses ha en hög poängrikedom och 

dessutom som tidigare nämnts är pålitlig håller den följaktligen en bra kvalitet.  

 

2.8 Etiska aspekter 
I en studie där intervjuer används som en del av datainsamlandet är det viktigt att ta 

vissa etiska aspekter i beaktande. En av de viktigaste aspekterna är enligt Dalen (2015), 

Lind (2014), Creswell (2013), Bryman och Bell (2013) samt Dahmström (2011) att 

deltagarna garanteras anonymitet. Detta har jag kunnat göra då jag har valt att fingera 

mina informanters namn, något som enligt Bryman och Bell (2013) är mycket vanligt 

att göra i liknande situationer. Jag har även valt att inte närmre beskriva inom vilka 
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organisationer de engagerat sig ideellt eftersom det i vissa fall då hade kunnat gå att 

gissa sig till vilka personer det rör sig om. Jag vill inte heller riskera att den person som 

var missnöjd med sin upplevelse riskerar att bli identifierad av organisationen eller att 

den organisation som hon arbetade ideellt hos ska känna sig utpekad. Istället har jag valt 

att nämna vilka informanter som har haft en samordnande eller extra ansvarig roll inom 

sin organisation för att på så sätt närmre kunna diskutera de svårigheter som kan uppstå 

vid rekryteringen av ideella arbetare. 

 

En annan sak som är viktig är att deltagandet ska vara helt frivilligt och gå att avbryta 

när som helst om informanten känner för det (Dalen, 2015; Lind, 2014; Bryman & Bell, 

2013; Dahmström, 2011). Genom att låta mina informanter ta kontakt med mig för att 

boka in en intervju har jag försäkrat mig om att deras deltagande har varit helt frivilligt. 

Jag har även ställt in ett par intervjuer då informanten fick förhinder eller ändrade sig 

och inte längre ville ställa upp. Den tredje viktiga aspekten att tänka på är informationen 

om vad intervjun ska användas till och vad som förväntas av informanterna (Dalen, 

2015; Lind, 2014; Bryman & Bell, 2013; Creswell, 2013; Dahmström, 2011). Jag har 

därför valt att hålla mina informanter anonyma genom att fingera deras namn. Detta var 

jag också noga med att infomera informanterna om i början på varje intervju. Jag 

berättade även om vad intervjun och arbetet skulle komma att handla om i början på 

intervjun, för att på så sätt säkerställa att informanterna förstått vad intervjun skulle 

komma att handla om samtidigt som jag kunde försäkra mig om att de fortfarande var 

villiga att ställa upp.  
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram med början i ideellt arbete. 

Ämnet är därefter uppdelat i sociala aspekter, prioriteringar, fortsatt arbete och 

ledarskapets påverkan. Därefter kommer en kort teoretisk presentation av Generation Y 

som ideell arbetskraft. 

 

3.1 Ideellt arbete 

Som tidigare nämnt är det flera organisationer som idag är beroende av ideell 

arbetskraft (Bidee et al., 2012; Hustinx et al., 2010; Lo Presti, 2013). Samtidigt är det 

allt färre som är villiga att ställa upp och aktivt arbeta ideellt på regelbunden basis 

(Bidee et al., 2012; Moore et al., 2014; Lu & Schuett, 2014; Breuer et al., 2012; Snyder 

& Omoto, 2008). Detta kan enligt Yeung (2004) och Hustinx och Lammertyn (2003) 

bero på att vi blivit allt mer individualistiska i vårt tankesätt. Därför ställer vi inte längre 

lika självklart upp enbart för att hjälpa andra och de altruistiska motiven till ideellt 

arbete har följaktligen börjat minska (Nesbit & Gazely, 2012; Hustinx & Lammertyn, 

2003). Istället blir det mer individuella saker som påverkar varför människor väljer att 

arbeta ideellt och det läggs större vikt vid ökad erfarenhet, personlig utveckling, utökade 

nätverk och en ökad attraktion på arbetsmarknaden, när fördelarna med ideellt arbete 

diskuteras (Sauer, 2015; Nesbit & Gazely, 2012; Hustinx et al., 2010; Hustinx & 

Lammertyn, 2003). Detta gäller enligt Hustinx et al. (2010) främst unga personer, vilka 

ofta ser sitt ideella engagemang som en positiv erfarenhet att sätta på sitt CV och 

därmed öka sina chanser till framtida anställning. Maurath et al. (2015) påpekar att 

ideellt arbete ofta ses som ett sätt att sticka ut ifrån mängden, även det i förhoppning om 

att öka sina chanser att bli anställd. Enligt Pihl (2011) är det idag viktigt att sticka ut och 

profilera sig på ett tydligt sätt för att kunna uppnå detta. Dock prioriteras ofta ideellt 

arbete som har någon form av samband med den önskade karriären eller den pågående 

utbildningen i stor utsträckning, både av frivilligarbetaren och av den potentiella 

arbetsgivaren (Nesbit & Gazely, 2012). Enligt Sauer (2015), Maurath et al. (2015) och 

Hustinx et al. (2010) är detta något som även arbetsgivarna värderar som positivt 

eftersom ett ideellt engagemang ofta ses som att personen har bra erfarenheter, 

kunskaper och sociala förmågor. Enligt Maurath et al. (2015) kan personer som arbetat 

ideellt också komma att uppfattas som intelligenta, pålitliga och motiverade. Detta kan 

resultera i att personen lättare blir anställd samt får en högre lön (Sauer, 2015; Maurath 

et al., 2015; Hustinx et al., 2010).  
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3.2 Sociala aspekter 

Det är dock inte bara de individuella aspekterna som gör att personer arbetar ideellt. Att 

arbeta ideellt kan även utveckla ledarskapsförmågor och förmågan att arbeta i grupp 

samt öka självförtroendet hos den som ställer upp (Lu & Schuett, 2014; Moore et al., 

2014; Bidee et al., 2012; Yeung, 2004). Att engagera sig ideellt ger ofta individen 

möjlighet att lära känna nya människor och knyta nya sociala kontakter (Lu & Schuett, 

2014; Yeung, 2004). Att få vara en del av en grupp är mycket viktigt då det ger 

individen en känsla av trygghet, sammanhållning och tillhörighet, vilket i sin tur är 

viktigt för att den ska må bra (Lu & Schuett, 2014; Bidee et al., 2012; Hustinx et al., 

2010; Yeung, 2004). Maurath et al. (2015) påpekar att deltagande i ideellt arbete även 

kan utveckla individens sociala färdigheter. Saker som grupptillhörighet, nya vänner, 

social interaktion, något att bry sig om, nya perspektiv på tillvaron och möjligheten att 

påverka samhället är aspekter som ofta tas upp av ideella arbetare som viktiga 

motivationsfaktorer bakom deras engagemang (Lu & Schuett, 2014; Bidee et al., 2012; 

Hustinx et al., 2010; Yeung, 2004; Volontärbyrån, 2015) och det är också något som 

enligt Lo Presti (2013) kan påverka hur positivt frivilligarbetaren upplever sitt 

engagemang. Trots att det finns så många möjligheter att lära känna nya människor 

inom det ideella arbetet, är det också viktigt för många att de redan känner någon där 

och det är ofta lättare att börja arbeta ideellt om en vän finns med som stöd (Reuveni & 

Werner, 2015; Luzurier et al., 2015). Luzurier et al. (2015) nämner att det är vanligare 

att personer börjar engagera sig ideellt efter att de har fått höra om det från en vän via så 

kallad word of mouth än om de har fått informationen via exempelvis sociala media.  

 

Det är inte bara vänner som påverkar hur gärna en person ställer upp eller hur positivt 

den ser på ideellt arbete. Även familjemedlemmar och deras inställning kan påverka. 

Exempelvis påstår Nesbit och Gazely (2012) och Yeung (2004) att de som har 

familjemedlemmar som arbetat ideellt är mer sannolika att själva arbeta ideellt än vad 

de personer är som vuxit upp i en familj där inget ideellt arbete utförts. Detta får stöd av 

Reuveni och Werner (2015) som nämner att valet att arbeta ideellt påverkas av tidigare 

beteenden och moral, vilken ju kan tänkas utvecklas under uppväxten. Vidare påstår 

Nesbit och Gazely (2012) att de föräldrar som har barn i skolåldern tenderar att ställa 

upp och engagera sig ideellt oftare än de som inte har barn, men noterar samtidigt att det 

då ofta är för att stötta barnen och engagera sig i deras intresse snarare än för att delta i 

något som endast intresserar föräldrarna själva. Detta kan alltså tänkas skapa en 
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påverkansspiral där varje generation inspirerar sina barn att själva börja engagera sig 

ideellt. Lu och Schuett (2014) nämner att varje person måste väga fördelarna med att 

engagera sig ideellt mot nackdelarna med att förlora tid som kunde ha spenderats 

tillsammans med vänner och familj, eller med att arbeta och tjäna pengar, innan ett 

beslut om att delta kan tas. Nesbit och Gazely (2012) påpekar att det är troligare att 

personer ställer upp i olika familjesammanhang och att det därför inte är lika vanligt att 

singlar arbetar ideellt. Detta skulle kunna tolkas som att familjer oftare ser det ideella 

engagemanget som ett sätt att umgås med varandra, medan singlarna kanske inte har 

några vänner eller familjemedlemmar som vill engagera sig tillsammans med dem och 

därför kanske de väljer att prioritera andra saker. 

 

Att arbeta ideellt är något som påverkar individen positivt eftersom det ofta ökar 

välmåendet och livstillfredsställelsen (Lu & Schuett, 2014; Bidee et al., 2012). Det kan 

även ge en tillfredsställelse att se att insatsen ger resultat och att samhället får nytta av 

vad personen gjort, något som i förlängningen kan ge en ökad möjlighet till upprepat 

ideellt arbete (Dwyer et al., 2013). Dwyer et al. (2013) påpekar vidare att de 

frivilligarbetare som trivs tillsammans med de personer som de arbetar med oftare 

känner sig nöjda med sitt arbete och ser det som meningsfullt. Detta får medhåll av 

Moore et al. (2014), som nämner att de sociala aspekterna av det ideella arbetet är 

mycket viktigt för att öka deltagandet. Till exempel har de märkt att personer ofta 

arbetar inom de områden där de har många vänner som också engagerar sig ideellt, trots 

att det även är viktigt att ha ett grundintresse för arbetsområdet. Även Lu och Schuett 

(2014) stöder detta och nämner att ju mer en person trivs ju mer involverad blir den 

vilket även ökar motivationen att fortsätta engagemanget. Enligt Bidee et al. (2012) och 

Yeung (2004) ökas individens välmående också av att få känna delaktighet och vara en 

del av en social grupp och att få arbeta tillsammans med vänner och personer som 

frivilligarbetaren trivs med gör att personen känner sig mer tillfreds med sitt arbete 

(Dwyer et al., 2013). Detta får medhåll av Reuveni och Werner (2015) och Moore et al. 

(2014), som nämner att de sociala aspekterna av det ideella arbetet är mycket viktigt för 

att öka deltagandet.  

 

3.3 Prioriteringar 
Det är inte bara tillfredsställelsen som påverkar hur motiverad en person är att ställa upp 

och arbeta ideellt. Enligt Hustinx och Lammertyn (2003) måste det finna både 
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motivation, tillfälle och möjlighet för att kunna delta i ideellt arbete. Detta är något som 

även Moore et al. (2014) tar upp då de påpekar att ett stort antal av de studenter som 

deltagit i deras studier tidigare arbetat ideellt, men valt att inte göra det under sin 

studietid. Detta kan antas bero på att dessa personer lägger en större vikt vid sina studier 

och därmed inte känner att de har tillräckligt med tid, det vill säga att de inte har tillfälle 

att arbeta ideellt. Detta är även något som exempelvis kan antas gälla yrkesverksamma 

personer som väljer att fokusera på sitt betalda arbete. Det kan också tänkas bero på att 

dessa personer hellre väljer att lägga sin lediga tid på sociala aktiviteter och därmed inte 

känner sig tillräckligt motiverade att arbeta ideellt eftersom det skulle ta tid från dessa 

fritidsaktiviteter. Slutligen kan det kanske vara så att de ideella projekt som personen är 

intresserad av ligger allt för långt bort för att det ska vara möjligt att ta sig dit på ett 

smidigt sätt, vilket kan göra att det helt enkelt inte är möjligt för personen att delta.  

 

Enligt Hustinx och Lammertyn (2003) är de faktorer som påverkar personer i valet att 

ställa upp som frivilliga antingen externa (som exempelvis för långt avstånd eller 

tidsbrist) eller interna (exempelvis en vilja att tillhöra en grupp eller lära sig något nytt). 

Trots att det finns mycket som måste stämma för att en person ska vilja ställa upp och 

engagera sig ideellt är det enligt Hustinx et al. (2011) väldigt vanligt med ideellt arbete i 

de nordiska länderna. Detta är något som verkar stämma. Enligt Statistiska Centralbyrån 

(2014) är 1,8 miljoner svenskar involverade i frivilligarbete på olika sätt och Sverige är 

idag bland de fem bästa länderna i världen på att engagera sig ideellt (Pihl, 2011). Trots 

att detta får ses som höga siffror är det som tidigare nämnts inte ovanligt att de som är 

ideellt engagerade ofta är det i flera olika sammanhang (Moore et al., 2014; Lu & 

Schuett, 2014) och det finns fortfarande tecken på en minskad vilja att ställa upp och 

arbeta ideellt (Bidee et al., 2012; Moore et al., 2014; Lu & Schuett, 2014; Breuer et al., 

2012; Snyder & Omoto, 2008, Yeung, 2004). 

 

Det finns ett ökande krav på att ideellt arbete ska vara välstrukturerat och professionellt 

för att locka folk att ställa upp och de som faktiskt ställer upp vill i allt större 

utsträckning få ut något konkret avarbetet (Luzurier et al., 2015; Nesbit & Gazely, 2012; 

Hustinx & Lammertyn, 2003). Enligt Hustinx et al. (2010) och Janoski et al. (1998) 

finns det också ett samband mellan hur stor vikt skolor och universitet lägger vid ideellt 

arbete och hur vanligt det är att engagera sig. I de länder där det är vanligt att skolor 

exempelvis ger meritpoäng eller på annat sätt gynnar ett sådant engagemang är det 
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vanligare att studenter ägnar sig åt ideellt arbete på sin fritid än vad det är i de länder där 

det istället läggs större vikt vid betyg (Hustinx et al., 2010). Detta stödjs av Moore et al. 

(2014), som nämner att det finns en koppling mellan ideellt arbete och förbättrade 

akademiska resultat. Samtidigt påstår Nesbit och Gazely (2012) och Maurath et al. 

(2015) att ju högre utbildning en person har ju större är chansen att den deltar i ideellt 

arbete. Enligt Bidee et al. (2012) kan detta förklaras av att det finns en naturlig tendens 

hos människan att vilja lära sig nya saker samt utmana och utveckla sig själv ytterligare, 

vilket får medhåll av Yeung (2004) som påpekar att detta också kan vara viktiga 

motivationsfaktorer bakom ideellt arbete. Samtidigt nämner Nesbit och Gazely (2012) 

att det ideella arbetet kan vara ett välkommet avbrott från vardagssysslorna samt för att 

få lära sig något nytt och annorlunda, något som de kallar ”the busman’s holiday”. Det 

kan tänkas att detta kan vara lockande då det ger frivilligarbetaren nya erfarenheter och 

upplevelser samt ett nytt perspektiv på tillvaron, något som enligt Bidee et al. (2012), 

Hustinx et al. (2010) samt Yeung (2004) är viktiga motivationsfaktorer och enligt 

Dwyer et al. (2013) ökar detta sannolikheten att personen ska ställa upp ideellt igen. 

 

3.4 Fortsatt arbete 

Enligt Snyder och Omoto (2008) samt Hustinx och Lammertyn (2003) är ideellt arbete 

idag av en allt mer tillfällig natur och de som arbetar ideellt ställer ofta bara upp en eller 

några enstaka gånger snarare än att engagera sig långsiktigt och på regelbunden basis. 

Detta kan bero på att det som Lo Presti (2013) och Dwyer (2013) påpekar är lätt för 

ideella arbetare att avsluta sitt engagemang, eftersom de har en större möjlighet att 

själva bestämma över hur mycket tid och energi de vill lägga ner. Dock påstår Moore et 

al. (2014) att de som är involverade i ideellt arbete ofta har en tendens att ställa upp på 

flera olika saker. Detta kan liknas vid det som Nesbit och Gazely (2012) benämner ”the 

spill-over effect”, eller spill-effekten, vilket betyder att de som redan har börjat arbeta 

ideellt inom ett visst område lättare kan tänka sig att ställa upp på liknande arbeten, 

eftersom de redan känner till arbetsuppgifterna hyfsat bra. Även Lu och Schuett (2014) 

nämner att någon som redan är involverad i ideellt arbete i större utsträckning är 

intresserad av att ställa upp och ofta gör det på en mer regelbunden basis. Detta kan 

tolkas som att det finns en mer öppen och hjälpsam inställning bland de som redan 

arbetar ideellt. Det kan kanske även ses som att viljan att delta växer hos personer som 

har haft möjlighet att uppleva det ideella arbetets fördelar. 
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Enligt Maurath et al. (2015), Warren och Garthwaite (2014) samt Hustinx och 

Lammertyn (2003) finns det tendenser till ett växande krav från frivilligarbetarna att 

arbetsuppgifterna ska vara roliga och givande för att de ska ställa upp och engagera sig, 

något som Lu och Schuett (2014) och Bidee et al. (2012) håller med om. Warren och 

Garthwaite (2014) och Bidee et al. (2012) påpekar att detta ställer krav på 

organisationerna att ordna det ideella arbetet på ett sätt som frivilligarbetarna uppfattar 

som givande och roligt för att kunna hålla kvar dem inom organisationen och samtidigt 

locka till sig nya frivilliga personer. Detta gäller i synnerhet de organisationer som inte 

är vinstdrivande utan istället är beroende av sin ideella arbetskraft för att fungera 

(Hustinx & Lammertyn, 2003; Bidee et al., 2012). Ett sätt att se till att frivilligarbetarna 

är nöjda är att tydligt visa att deras arbete är viktigt och uppskattat samt att de är 

behövda på platsen (Warren & Garthwaite, 2014; Lo Presti, 2013, Yeung, 2004). Om 

inte de ideella arbetarna känner tillräcklig uppskattning, eller upplever att deras insatser 

är behövda, kan glädjen med att ställa upp försvinna och då försvinner också en stor del 

av motivationen (Warren & Garthwaite, 2014; Yeung, 2004). Lo Presti (2013), Bidee et 

al. (2012) och Yeung (2004) nämner att ett sätt att visa uppskattning kan vara att visa att 

frivilligarbetaren är pålitlig, till exempel genom att ge personen ett utökat ansvar och 

möjlighet till självbestämmande. Detta kan leda till att personen känner sig viktig, sedd 

och behövd, vilket i sin tur kan leda till att det ideella arbetet upplevs som roligare och 

mer positivt (Bidee et al., 2012; Yeung, 2004). Samtidigt som det är viktigt att den 

ideella arbetaren får känna ansvar är det också viktigt att de krav som ställs inte är för 

höga (Warren & Garthwaite, 2014; Bidee et al., 2012; Yeung, 2004). Om 

frivilligarbetaren till exempel känner krav på att den måste vara på plats finns det en 

stor risk att lusten att delta försvinner och därmed ökar risken att personen väljer att 

avsluta sitt engagemang (Bidee et al., 2012; Warren & Garthwaite, 2014). Det är med 

andra ord viktigt att den ideella arbetaren själv får vara med och påverka hur mycket tid 

den ska lägga och hur stort ansvar den ska ha för att vilja stanna kvar och fortsätta 

engagera sig (Warren & Garthwaite, 2014; Lo Presti, 2013; Dwyer et al., 2013; Bidee et 

al, 2012; Yeung, 2004). 

 

3.5 Ledarskapets påverkan 

Ledarskapet är något som kan påverka hur den ideella arbetaren upplever sitt 

engagemang både positivt och negativt (Oostlander et al., 2014; Dwyer et al., 2013; 

Parris & Peachey, 2012; De Oliveira, 2008). Hur ledaren agerar kan också påverka hur 
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involverad och engagerad den ideella personen blir i sitt arbete (Dwyer et al., 2013; 

Oostlander et al., 2014; Parris & Peachey, 2012). Enligt Parris och Peachey (2012) är 

det viktigt att frivilligarbetaren får uppleva ett visst mått av frihet och självbestämmande 

i sitt arbete eftersom det både kan påverka hur engagerad personen bli och hur nöjd den 

känner sig med sin insats. Detta får medhåll av Oostlander et al. (2014) och De Oliveira 

(2008) som båda påpekar att det är viktigt att låta bli att detaljstyra arbetsinsatserna 

eftersom det kan minska motivationen och entusiasmen hos de frivilliga, vilket i sin tur 

drastiskt minskar chansen att de ska återkomma och arbeta ideellt på regelbuden basis. 

Oostlander et al. (2014) påstår också att de personer som har fått ta ansvar för sitt eget 

arbete och som själva har möjlighet att bestämma över sitt schema oftare återkommer 

för att arbeta igen. De som däremot känt att ledaren har varit allt för kontrollerande, 

eller som upplevt att ledaren inte har lyssnat på dem, har känt sig mindre uppskattade 

(De Oliveira, 2008; Oostlander et al., 2014). Det är alltså viktigt att ledaren är 

närvarande och aktiv men inte kontrollerande och samtidigt ser till att de ideella 

arbetarna trivs och har det bra för att de ska känna sig sedda och uppskattade och 

därmed vilja återkomma och arbeta ideellt för organisationen vid fler tillfällen (Parris & 

Peachey, 2012).  

 

Ledarskapet kan även påverka frivilligarbetarens attityd till sitt arbete (Dwyer et al., 

2013). Detta får medhåll av Parris och Peachey (2012) som påpekar att de ledare som 

själva arbetar med uppgiften och inte sätter sig över frivilligarbetarna har lättare att 

inspirera dem och få dem att se mer positivt på sitt arbete. De Oliveira (2008) påpekar 

också att det är viktigt att ledaren är tydlig med vad som förväntas av den frivilliga. Om 

förväntningarna från organisationens och ledarens sida inte matchar förväntningarna 

som den ideella personen har, exempelvis om arbetsuppgifterna är alldeles för enkla 

eller om den frivilliga förväntas ta allt för mycket ansvar, kan det leda till stort missnöje 

för båda parter. Samtidigt ökar risken att den ideella väljer att avsluta sitt engagemang 

(De Oliveira, 2008). Något annat som är viktigt för hur den ideella upplever sitt 

engagemang är hur väl personen kommer in i gruppen. Enligt Dwyer et al (2013) samt 

Parris och Peachey (2012) var grupper med en aktiv, närvarande och omtänksam ledare 

ofta mer sammansvetsade och litade mer på varandra än vad grupper utan ett närvarande 

ledarskap gjorde. De kände sig generellt sett också mer nöjda med sin insats och sin 

upplevelse och det var mer sannolikt att dessa personer återkom och arbetade för 

organisationen igen (Dwyer et al., 2013; Parris & Peachey, 2012; De Oliveira, 2008). 
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3.6 Generation Y som ideell arbetskraft 

Generation Y ses ibland som illojala och lättuttråkade eftersom de ofta byter arbete 

(Pihl, 2011). Detta kan dock bero på att de är bekväma med förändringar i sin tillvaro 

samt att de oftast anser att personlig utveckling är mycket viktigt (Kultalahti & Viitala, 

2014; Pihl, 2011; Parment, 2008). De har alltid haft tillgång till flera olika 

valmöjligheter och har därför haft stor möjlighet att själva påverka sin framtid utifrån 

sina egna intressen (Pihl, 2011; Parment, 2008). Generation Y sägs också lägga ett 

större fokus på lön och karriär än vad tidigare generationer gjort (Kultalahti & Viitala, 

2014; Chung & Fitzimons, 2013; Kim & Jang, 2013; Pihl, 2011). Trots detta påstår Kim 

och Lee (2014), Chung och Fitzimons (2013) samt McGlone et al. (2011) att Generation 

Y arbetar mer ideellt än tidigare generationer gjort. Vidare påpekar Reisenwitz och Iyer 

(2009) samt Kim och Lee (2014) att de hellre donerar av sin tid och arbetar ideellt än att 

donera pengar. Påståendet att dessa personer skulle vara lata eller egoistiska verkar 

därför inte stämma överens med verkligheten eftersom de verkar vara villiga att arbeta 

utan ersättning. Enligt Reisenwitz och Iyer (2009) ser denna generation det ideella 

arbetet som ett sätt att balansera sitt arbetsliv och sitt privatliv, något som enligt 

Kultalahti och Viitala (2014) och Chung och Fitzimons (2013) är mycket viktigt för 

dem. Reisenwitz och Iyer (2009) anser att det ideella engagemanget också är ett sätt för 

dessa personer att engagera sig och bli en del av samhället. 

 

Sociala aspekter är mycket viktiga för Generation Y. De lägger ofta ett stort fokus på 

sina vänner och lär gärna känna nya människor och det är ofta viktigt för dem att ha ett 

stort socialt nätverk (Pihl, 2011; Kultalahti & Viitala, 2014; Chung och Fitzimons, 

2013). Enligt Chung och Fitzimons (2013) prioriterar personer i denna generation till 

och med sitt sociala liv framför monetär kompensation ibland. Detta är något som kan 

tänkas påverka Generation Ys vilja att ställa upp och arbeta ideellt på ett positivt sätt då 

det ideella arbetet ofta kan ses som en mycket social aktivitet. Ideellt arbete är också 

något som ofta ses som meningsfullt och som kan göra nytta för både frivilligarbetaren 

och personen som får nytta av insatsen och att göra något som känns meningsfullt är 

enligt Chung och Fitzimons (2013), Guha (2010) samt Parment (2008) mycket viktigt 

för denna generation.  

 

Något som har blivit viktigt för Generation Y är vad som kan kallas för deras personliga 

varumärke. Hur de framställer sig själva och formar sin identitet genom till exempel val 
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av livsstil har blivit en viktig del av vardagen för denna generation (Kultalahti & 

Viitala, 2014; Chung & Fitzimons, 2013; Kim & Jang, 2013; Pihl, 2011; Parment, 

2008). Det har blivit väldigt viktigt att sticka ut från mängden, i synnerhet när det 

kommer till sökandet efter arbete (Kim & Jang, 2013; Phil, 2011; Parment, 2008). Ett 

sätt att göra detta kan enligt Kim och Lee (2014), McGlone et al (2011) Hustinx et al. 

(2010) samt Maurath et al. (2015) vara att arbeta ideellt eftersom det kan visa på 

pålitlighet, motivation och en vilja att ställa upp, vilket ofta ses som positivt av 

arbetsgivare. Eftersom Generation Y är så pass bekväma med teknologi och gärna 

använder sociala media (Guha, 2010; Parment, 2008) anser Kim och Lee (2014) att 

användandet av till exempel Facebook kan vara ett bra sätt för ideella organisationer att 

nå ut till dessa personer. Då det går att ”gilla” företagssidor på Facebook kan det även 

gå att se vilka andra som redan ”gillat” sidan, något som enligt Kim och Lee (2014) kan 

skapa ett socialt tryck att engagera sig ytterligare. Ju större detta tryck är ju större är 

sannolikheten enligt dem att dessa personer kommer engagera sig på något sätt. 
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4 Tolkning av sociala aspekter  
I detta kapitel presenteras och tolkas informanternas tankar om det ideella arbetets 

sociala aspekter uppdelat i underkategorierna ”socialt”, ”gemenskap och trygghet” 

samt ”ledarskap”.  

 

4.1 Socialt 
Något som samtliga informanter verkade anse vara viktigt var de sociala aspekterna av 

det ideella arbetet. Dock fanns det flera olika delar av det sociala som framhölls som 

viktiga. Flera av de informanter som arbetat ideellt nämnde att en stor anledning till att 

de ställde upp var att träffa och lära känna nya personer. Bland annat nämnde Kristian, 

26 år, att detta var en av anledningarna till att han ställde upp från första början.  

 

”Jag var ny i stan, ville liksom träffa nytt folk för att ha… Ja, det var kul att 

träffa nytt folk.” Kristian, 26 år. 

 

Det var också många som pratade om att deras engagemang hade gett resultat socialt 

sett, dels genom att de hade fått många nya bekanta som de kände på ett något mer ytligt 

sätt, men som de gärna träffade och umgicks med ibland. Det fanns också ett par 

personer som nämnde att de hade kommit väldigt nära vissa personer som de hade 

träffat via sitt ideella arbete.  

 

”Jag har ju blivit väldigt nära med många som har varit här, så man får ju 

vänner, skulle väl nästan säga vänner för livet.” Anna, 23 år. 

 

De sociala aspekterna av det ideella arbetet verkar alltså vara mycket viktigt för de som 

engagerar sig. Detta stämmer överens med den tidigare forskning som finns på ämnet. 

Precis som Lu och Schuett (2014) och Yeung (2004) påstått har det ideella 

engagemanget gett informanterna möjlighet att knyta kontakter och lära känna nya 

personer, något som verkar ha gjort att de känt sig nöjda med sin upplevelse. Att ha 

vänner och kunna leva ett aktivt socialt liv verkar vara viktigt för informanterna, något 

som stämmer överens med vad Pihl (2011) samt Kultalahti och Viitala (2014) säger då 

de påpekar att det är viktigt för personer tillhörande Generation Y att ha ett stort socialt 

nätverk. Både Anna, 23 år, och Elin, 27 år, pratade om hur de tack vare sitt ideella 

engagemang hade fått vänner över hela världen och de var därför väldigt nöjda att de 
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hade deltagit. Eftersom Generation Y anses vara både sociala och internationella var 

detta ett ganska väntat resultat. Det visade sig också att de som hade haft positiva 

sociala upplevelser och lärt känna nya vänner under sitt ideella arbete ofta pratade 

mycket entusiastiskt om det. De som hade en sådan positiv upplevelse hade också 

fortsatt engagera sig, både inom den första organisationen och i nya organisationer inom 

liknande områden. Detta stämmer överens med vad Reuveni och Werner (2015) och 

Moore et al. (2014) säger då de påpekar att de sociala aspekterna av det ideella arbetet 

är viktiga för att öka deltagandet. De personer som hade en positiv upplevelse sökte sig 

ofta vidare, vilket resulterat i att även andra ideella organisationer kunnat dra nytta av 

den första organisationens arbete. Då dessa personer ofta gärna stannar kvar och 

fortsätter sitt ideella engagemang behöver inte heller organisationen lägga ner resurser 

på att lära upp nya personer i samma utsträckning eftersom de redan känner till arbetet 

och arbetsuppgifterna. Samtidigt kan möjligheten att de personer som känner sig nöjda 

tar med sig vänner för att arbeta tillsammans med dem öka, vilket kan tänkas minska 

organisationernas rekryteringskostnader.  

 

4.2 Gemenskap och trygghet 
En stor del av informanterna nämnde att de hade börjat arbeta ideellt tack vare att de 

redan kände någon på den ideella arbetsplatsen. De hade då följt med denna person dit 

och sedan fortsatt komma eftersom de upplevt det första tillfället som väldigt roligt. 

Filip, 27 år, nämnde till och med att han inte upplevde sitt nästa ideella tillfälle som lika 

roligt som den första gången eftersom han den andra gången inte kände någon, trots att 

han arbetade på samma ställe och hade samma arbetsuppgifter som vid det första 

tillfället. Flera personer nämnde även att de över huvud taget inte hade börjat om det 

inte hade varit för att en vän hade övertalat dem att följa med. Vissa hade inte heller 

fortsatt sitt ideella engagemang om det inte hade varit för att vännen också hade fortsatt. 

Detta är något som också vissa av de som inte arbetat ideellt reflekterade över och de 

nämnde bland annat att de trodde att det hade varit lättare att komma igång och 

engagera sig ideellt om de hade känt någon som de hade kunnat följa med.  

 

”I actually want to do it, but it’s just like, no one ever asked me. If someone 

would ask me to do it I would do it, I wouldn’t say no. […] I need a push to 

get started.” Jessica, 22 år. 
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Trots att Generation Y enligt Pihl (2011), Chung och Fitzimons (2013) samt Parment 

(2008) anses vara väldigt trygga i sig själva tyder detta på att det kan krävas någon form 

av yttre trygg punkt för att våga ta steget och delta i ideellt arbete. Att använda sitt 

sociala nätverk som en trygghet verkade vara väldigt vanligt bland mina informanter 

och det är också något som har pekats ut som vanligt i tidigare forskning (Lu & Schuett, 

2014; Bidee et al., 2012; Hustinx et al., 2010; Yeung, 2004). Därför kan det vara viktigt 

för den ideella organisationen att se till att frivilligarbetarna trivs och har roligt när de är 

där eftersom detta kan öka möjligheten att de pratar positivt om organisationen med sina 

vänner. Det kan som tidigare nämnt även öka möjligheten att dessa personer tar med sig 

sina vänner för att delta och engagera sig, vilket kan leda till minskade 

rekryteringskostnader för organisationen.  

 

Det var flera informanter som diskuterade trygghet på olika sätt, dels genom att de som 

tidigare nämnts gärna ville ha en trygg punkt i en vän vid det första ideella 

arbetstillfället, men några personer nämnde även att det skapades en trygghetskänsla på 

platsen då de lärde känna den grupp som arbetade där. Exempelvis nämner Filip, 27 år, 

att det kan bli en jobbig barriär att ta sig över om man inte känner någon, men att så fort 

det bildas en gruppkänsla kan medlemmarna stötta och peppa varandra, vilket gör att 

barriären bryts ner och försvinner. Just gruppkänslan och hur viktigt det har varit att få 

känna sig som en del av gänget, var något som många av de informanter som arbetat 

ideellt pratade ganska mycket om. Att få vara en del av en grupp verkar göra dem mer 

villiga att ställa upp och engagera sig ideellt, eftersom det då snarare blir ett sätt att 

umgås på än en arbetsuppgift att ta sig igenom. De verkade också vara mer villiga att 

arbeta tillsammans med människor de trivs bra tillsammans med och de hade då även en 

större möjlighet att peppa och sporra varandra att arbeta. I övrigt visade sig 

informanterna vara väldigt solidariska med varandra och verkade ibland ställa upp och 

jobba för varandras skull snarare än för organisationens och arbetets skull. Detta 

stämmer överens med tidigare forskning som påpekar att grupptillhörighet är viktigt för 

den ideella arbetaren då det ökar individens välmående samtidigt som det ökar chansen 

att personen ställer upp igen (Lu & Schuett, 2014; Bidee et al., 2012; Hustinx et al., 

2010; Yeung, 2004). Grupptillhörigheten och känslan av delaktighet verkar också ha 

gjort att frivilligarbetarna upplevt sitt arbete som roligare och de verkar ha trivts bättre 

med sina arbetsuppgifter om de tillhört en bra grupp.   
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Att känna till sitt område och vara bekväm med sina arbetsuppgifter är också något som 

kan öka trygghetskänslan hos frivilligarbetaren och få den att våga ta steget och börja 

arbeta ideellt. Exempelvis sa Kristian, 26 år, följande om sin första ideella erfarenhet:  

 

”Eftersom jag redan jobbat i branschen så var det ju lätt, då behövde jag inte 

vara nervös för arbetet så att säga”. Kristian, 26 år. 

 

Han nämnde vidare att detta gjorde det lättare för honom att börja engagera sig ideellt 

och det var även en bidragande orsak till att han tyckte att det var roligt och ville 

fortsätta. Just att arbetet måste vara roligt var något som samtliga informanter nämnde. 

Ju roligare de ansåg att arbetet var, ju troligare var det att de fortsatte sitt engagemang 

och arbetade flera gånger inom samma organisation. Det var också troligare att 

personerna sökte sig vidare och arbetade för andra ideella organisationer om de hade 

tyckt att den första upplevelsen var rolig. Det kan därför anses vara mycket viktigt att de 

ideella organisationerna ser till att frivilligarbetarna tycker att arbetsuppgifterna är 

roliga och att de har kul när de engagerar sig. 

 

Något annat som märktes bland informanterna var att många av de som var ideellt 

engagerade hade föräldrar, syskon eller annan släkt och nära vänner som också arbetade 

ideellt och som hade gjort det under deras uppväxt. Detta är något som kan ha påverkat 

dessa personers inställning till ideellt arbete i allmänhet på ett positivt sätt och gjort att 

de sett det som en naturlig och självklar sak att delta, vilket även kan ha gjort att de känt 

sig trygga med att engagera sig ideellt.  

 

”Det känns lite som att man lärt sig att det inte är något dåligt.” Olle, 27 år. 

 

Detta stämmer överens med vad Nesbit och Gazely (2012) och Yeung (2004) tagit upp 

då de nämner att det är vanligt att ideellt aktiva har familj och vänner som också är det. 

Inställningen till det ideella engagemanget kan alltså tänkas vara något som går i arv. 

Det är också troligt att de vanor som skapas under uppväxten följer med upp i 

vuxenlivet och om ett ideellt engagemang är en sådan vana är det inte osannolikt att de 

som vuxit upp i ideellt aktiva familjer fortsätter att arbeta ideellt efter att de flyttat 

hemifrån. Detta är något som har gått att urskilja bland mina informanter då de flesta av 

de som hade ideellt aktiva familjemedlemmar ofta engagerat sig i flera olika 
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organisationer och de har ofta även varit relativt djupt involverade i sitt ideella 

engagemang. Samtidigt berättade Jakob, 25 år och en av informanterna som aldrig 

arbetat ideellt, att han inte hade haft någon i sin närhet som engagerat sig under hans 

uppväxt och han påpekade att han trodde att detta kan ha påverkat hans inställning till 

ideellt arbete negativt eftersom han inte hade haft någon ideell förebild. Dock fanns det 

även ett antal informanter utan nära släkt eller vänner som engagerat sig ideellt under 

deras uppväxt som nu var djupt involverade i olika ideella organisationer. Dessa 

personer hade istället själva skapat en vana av att arbeta och engagera sig ideellt. Detta 

tyder på att engagemanget och viljan att ställa upp inte enbart påverkas av de närmaste 

personerna, utan anledningarna och motiven bakom ett ideellt engagemang kan vara 

väldigt individuella och olika.  

 

4.3 Ledarskap  
En viktig del av det sociala samspelet på en arbetsplats, oavsett om det är ett ideellt eller 

betalt arbete, är förhållandet med sin ledare. Ett bra ledarskap kan ha stor inverkan på de 

som arbetar på platsen, men när ledarskapet upplevs som negativt blir påverkan ännu 

tydligare. Exempelvis var det endast Olivia, 24 år gammal och den person som upplevt 

sitt ideella engagemang negativt, som diskuterade ledarskap närmre under vår intervju. 

Detta berodde till stor del på att hon upplevde att ledarna på plats inte var kunniga eller 

professionella. Hon påpekade att den ena ansvariga personen hade svårt att svara på 

deltagarnas frågor och att hon inte verkade kunna särskilt mycket om sitt event. 

Deltagarna hade fått motsägande information från olika personer och Olivia upplevde 

det hela som mycket förvirrande och irriterande. Den andra ledaren hade också verkat 

väldigt stressad hela tiden, något som Olivia hade svårt att förstå. Hon beskrev att hon 

upplevde evenemanget som tråkigt eftersom hon hade haft väldigt lite att göra och hade 

gärna hjälpt till om det bara hade funnits något mer att göra. Dessutom skedde en 

mindre incident på grund av den motsägande informationen, vilket fick ledaren att 

reagera på ett sätt som Olivia beskrev som oprofessionellt: 

 

”Och så står hon och skriker på oss, det är ju väldigt oprofessionellt tycker 

jag. I så fall ska man ju tas åt sidan och så istället, anser jag. Så nej, jag 

tänker inte ställa upp på någonting med hennes namn i.” Olivia, 24 år. 
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I Olivias fall var det alltså ledaren som var den största anledningen till att hon upplevde 

sitt ideella engagemang negativt. Hon kände sig inte uppskattad, något som enligt Parris 

och Peachey (2012), De Oliveira (2008) och Oostlander et al. (2014) är mycket viktigt 

för att frivilligarbetaren ska tycka att arbetet är roligt och vilja fortsätta. Ett dåligt 

ledarskap kan ha stor påverkan på frivilligarbetaren och kan påverka personens 

inställning till ideellt arbete i allmänhet på ett negativt sätt. Detta är något som också 

har tagits upp av Oostlander et al. (2014), Dwyer et al. (2013), Parris och Peachey 

(2012) samt De Oliveira (2008). Att agera på ett sådant sätt som de tidigare beskrivna 

ledarna hade gjort verkar alltså ha haft en väldigt negativ påverkan på Olivias 

motivation. Detta är något som kan få långtgående konsekvenser eftersom Olivia nu 

också blivit mindre villig att ställa upp på andra ideella aktiviteter i framtiden, trots att 

hon tidigare haft positiva upplevelser av ideellt arbete.  

 

Eftersom ingen av de som varit nöjda med sin ideella upplevelse pratade om ledarskap 

går det inte att säga särskilt mycket om det här. Dock kan vi anta att de varit nöjda med 

ledaren de haft tack vare att de hade varit nöjda med sitt arbete och sin ideella 

upplevelse. Om de hade haft en dålig ledare kan det antas att de inte hade varit lika 

nöjda och de hade då troligitvis inte heller varit lika villiga att fortsätta engagera sig 

som de uppgav att de nu var. 
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5 Tolkning av inre aspekter 
I detta kapitel presenteras och tolkas informanternas tankar om det ideella arbetets inre 

aspekter uppdelat i underkategorierna ”intresse”, ”image” samt ”hjälpa andra”. 

 

5.1 Intresse 
Något som verkade vara centralt för både de informanter som har arbetat ideellt och de 

som aldrig har gjort det var intresset. Flera av de som har ideell erfarenhet nämnde att 

det var deras intresse för området som lockade dem att ställa upp från första början. Till 

exempel hade två av informanterna, Olle, 27 år och Nina, 24 år, båda arbetat på 

musikfestivaler. De sa att det hade varit deras intresse för musiken som i första hand 

hade fått dem att vilja arbeta där, även om faktumet att de inte behövde lägga några 

pengar på biljetten också var en bidragande orsak. Ett annat exempel är Sara, 24 år, som 

arbetat ideellt i en studentförening. Just den här föreningen arbetade med frågor som 

hade med ett av hennes största intressen att göra vilket gjorde att hon tyckte att arbetet 

varit väldigt roligt. Arbetet var också kopplat till Saras utbildning, vilket höjde intresset 

hos henne ytterligare. 

 

”[Arbetet i den här föreningen] är något jag tycker är skitkul och brinner för 

sedan innan och som jag vill jobba med i framtiden. […] [Föreningen] är ju 

verkligen bara kul, jag vinner ju inget direkt på att vara med där. Jag hjälper 

inte direkt någon annan utan jag tycker bara att det är kul.” Sara, 24 år. 

 

Av de som inte arbetat ideellt påstod de flesta att de vid något tillfälle funderat på att 

engagera sig på något sätt. Samtidigt nämnde de att anledningen till de inte börjat 

engagera sig varit att de inte hittat något som har tyckt varit tillräckligt intressant. 

Endast en person sa att han aldrig varit intresserad av att ställa upp över huvud taget. 

Detta skulle kunna tolkas som att det finns en vilja att engagera sig ideellt men att andra 

saker som personerna är mer intresserade av prioriteras högre och därmed väljs det 

ideella arbetet bort. Samtliga ansåg att intresset måste finnas för att de över huvud taget 

skulle överväga att ställa upp på något utan att få en monetär ersättning för sitt arbete 

och de påpekade åter att de inte hittat något som verkat vara tillräckligt intressant för att 

de skulle bli intresserade av att ställa upp. Flera av dem verkade också se på det ideella 

engagemanget som en slags passion som de skulle behöva brinna för för att vilja ställa 

upp. 
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”Det finns ju mycket som är viktigt, men det är just det här… Inget som 

direkt sätter sig i hjärtat, så att säga.” Jakob, 25 år. 

 

Detta kan stämma överens med vad Parment (2008), Kim och Jang (2013) samt Pihl 

(2011) påtalar då de tar upp att Generation Y är vana vid att ha många valmöjligheter 

och att de därmed blivit lite mer kräsna i sina val. Eftersom det finns ett stort utbud av 

fritidsaktiviteter blir inte ideellt arbete något som ”alla gör”, utan något som varje 

enskild person behöver söka upp för att engagera sig i. Det är därför viktigt att ha ett 

grundintresse för den aktivitet eller det område som det ideella arbetet har att göra med 

för att lockas att delta över huvud taget. Det verkar även stämma med det som 

informanterna med erfarenhet av ideellt arbete tog upp under våra intervjuer. Samtliga 

nämnde att de var intresserade av sitt ideella arbetsområde och att det ofta hade någon 

form av koppling till deras yrkesval, även om dessa kopplingar kunde vara väldigt olika. 

Några personer ville arbeta inom området i framtiden, andra hade arbetat med det 

tidigare men hade nu en annan huvudsyssla, några ville arbeta ideellt för att hjälpa andra 

eller ge dem möjlighet att uppleva en speciell plats eller ett särskilt event, medan det för 

ytterligare andra endast var det rena intresset som fått dem att engagera sig i det ideella 

arbetet. En person nämnde att han från början inte haft något egentligt intresse utan 

hade följt med en vän och därefter upptäckt att det var kul att arbeta på platsen, men 

övriga hade redan ett intresse för arbetsområdet innan de påbörjade sitt ideella 

engagemang. Om dessa personer hade varit helt ointresserade av arbetet hade det 

troligtvis varit mycket svårare att få dem att börja engagera sig. Samtidigt nämnde ett 

par personer att de såg sitt ideella engagemang som ett avbrott från vardagssysslorna 

och detta verkade göra att dessa personer tyckte att det ideella arbetet var roligare 

samtidigt som de verkade se det som en välkommen paus som gjorde att de orkade med 

vardagen. Detta stämmer med vad Nesbit och Gazely (2012), Dwyer et al. (2013), Bidee 

et al. (2012), Hustinx et al. (2010) samt Yeung (2004) diskuterar då de tar upp att det 

kan ge personen ett nytt perspektiv på tillvaron om den arbetar ideellt med något annat 

än vad den normalt sett sysslar med. De påpekar även att detta avbrott från vardagen 

kan leda till att personen blir mer benägen att fortsätta sitt ideella engagemang under en 

längre tid, vilket också är något som verkar stämma med vad mina informanter upplevt 

då dessa personer varit involverade i sina ideella organisationer under en mycket lång 

tid. 
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5.2 Image  

Den person som aldrig hade arbetat ideellt nämnde att det i hans kompisgäng aldrig 

hade setts som något positivt att ställa upp utan betalning och han sa att man till och 

med hade riskerat att hamna lite utanför gruppen om man hade engagerat sig ideellt. 

Detta kan tolkas som att det fanns en stark image i hans umgängeskrets och att de som 

ville ingå i den var tvungna att bete sig på ett visst sätt. Att se närvaron eller frånvaron 

av ideellt engagemang som en del av sin personliga image verkar dock vara mycket 

vanligare bland de som arbetat ideellt. Några informanter ville till exempel gärna åka 

iväg utomlands och såg detta som något väldigt coolt och spännande, som ett häftigt 

äventyr. Att detta lockade så mycket kan tänkas bero på att det hade varit en relativt 

unik upplevelse som hade gett dessa personer en viss status och image.  

 

”För mig är det ju äventyrsaspekten också. Jag är sugen på att dra iväg till 

typ Jordanien eller något, far, far away liksom, och vara länge. Alltså åka 

iväg och hjälpa och lära känna folk i en helt annan kultur.” Olle, 27 år. 

 

Det var dock inte bara framtida drömmar som verkade vara viktigt. Då jag annonserade 

om att jag ville få tag på informanter till min studie var det väldigt många ideellt aktiva 

som svarade och anmälde sig som frivilliga. Det gick så pass långt att jag fick neka ett 

antal personer att vara med då jag inte hade kunnat hantera fler intervjuer än vad jag 

redan hade bokat in. Att det var så pass många som var villiga och ivriga att prata om 

sitt engagemang är ett väldigt intressant faktum. Det kan tolkas som att de ideellt aktiva 

personerna ser detta som en viktig del av sin identitet som de vill att omvärlden ska vara 

medveten om. Detta kan stämma överens med vad Chung och Fitzimons (2013), Kim 

och Jang (2013), Pihl (2011) samt Parment (2008) tar upp då de nämner att det har blivit 

allt viktigare för generation Y att framställa sig på ett visst sätt för att sticka ut från 

mängden och visa upp vilka de är som personer. Att vara en person som arbetar ideellt 

kan då bli en viktig del av identiteten. Det går också att fundera över om det finns en 

större vilja att ställa upp på saker hos dem som är ideellt aktiva. Det kan kanske vara så 

att dessa personer har en annan inställning till sin omvärld, eller också finns det en 

möjlighet att det har blivit en vana att ställa upp om någon behöver hjälp. Oavsett vilket 

var det mycket lättare att få tag på personer som hade arbetat ideellt och som var villiga 

att ställa upp på intervju än att få tag på de som aldrig hade gjort det. De som inte hade 

någon ideell erfarenhet behövde även i större utsträckning få frågan om de ville delta 
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riktad direkt till sig för att överväga medverkan och anmälde sig inte frivilligt på samma 

sätt som de med ideell erfarenhet gjorde. Även detta tyder på att det kan bli en vana att 

ställa upp, oavsett vad det gäller. Finns inte den vanan sedan tidigare kan steget att ställa 

upp kanske kännas större och sannolikheten att personen ska ställa upp minskar därmed. 

 

5.3 Hjälpa andra  
Det fanns ett ganska starkt drag av altruism hos många av de som hade arbetat ideellt. 

Trots att även detta i vissa fall kanske var en del av den efterstävade imagen, att vilja bli 

sedd som en person som hjälper andra, verkade de flesta vara genuint intresserade av att 

bara hjälpa till. Dessa personer verkade också se känslan av att ha gjort skillnad för 

någon och kunnat hjälpa till som en stor och viktig belöning och de verkade se det som 

mycket viktigt att de som tog emot hjälpen blev nöjda och glada. De som upplevt att 

deras hjälp hade varit uppskattad uttryckte en stolthet över att ha ställt upp och verkade 

generellt sett oftast väldigt nöjda med sin ideella upplevelse. Exempelvis sa Lisa, 23 år, 

följande om sitt engagemang i en studentförening: 

 

”Man blir väldigt glad och stolt över det man har jobbat fram. Speciellt 

under nollningen när det är en så lång tid och man märker att nollorna är 

nöjda och glada och man får en massa positiva kommentarer, det är... Ja, 

man känner sig väldigt stolt, man känner att man har lyckats med 

någonting.” Lisa, 23 år.  

 

De informanter som visade en stor stolthet över sitt arbete verkade också vara djupare 

involverade. De hade arbetat relativt ofta och regelbundet inom sitt område och de hade 

också ställt upp på väldigt många olika saker. Detta tyder på att det som Nesbit och 

Gazely (2012) benämner som spill-effekten även funnits närvarande bland mina 

informanter. Flera personer hade engagerat sig inom flera olika ideella föreningar som 

haft liknande fokus eller som arbetade med saker som informanterna redan kände sig 

relativt trygga med. Det var också ett flertal personer som hade engagerat sig i olika 

organisationer med väldigt olika inriktningar. Detta kan dock fortfarande visa på en 

sorts spill-effekt. Dessa personer hade positiva erfarenheter av sina tidigare ideella 

engagemang, vilket kan ha lett till att de varit mer villiga att arbeta ideellt oavsett vad 

arbetet gick ut på. Som tidigare nämnt var den person som haft en dålig upplevelse inte 

speciellt intresserad av att arbeta ideellt igen, medan majoriteten av de som hade 



What’s in it for me? Ida Ryberg  

  
 

40 

positiva erfarenheter planerade att fortsätta och i vissa fall till och med utöka sitt ideella 

engagemang. Om en ideell organisation ser till att de frivilligarbetare som engagerat sig 

hos dem är nöjda med sin upplevelse kan alltså även andra ideella organisationer tänkas 

kunna dra nytta av det eftersom dessa personer troligtvis kan tänka sig att arbeta ideellt 

även i andra organisationer. Dessa organisationer behöver då troligtvis inte lägga ner 

lika stora resurser på att rekrytera nya frivilligarbetare. 

 

Det fanns också vissa informanter som såg sitt ideella engagemang som ett sätt att 

betala tillbaka för den hjälp de själva hade fått, medan vissa också kunde se på det som 

en sorts investering inför framtiden.  

 

”Det jag tänker är väl att när jag jobbar ideellt, jag får väl någonting tillbaka 

själv senare. […] Det blir som ett utbyte där liksom.” Filip, 27 år. 

 

Genom att själva ställa upp och arbeta verkade alltså dessa personer lätta sitt samvete, 

så att de kunde slappna av och ha ännu roligare när de själva uppsökte platser liknande 

den de arbetade på och nyttjade det ideella engagemang som fanns där. Detta tyder på 

att det inte enbart är altruistiska motiv som ligger bakom det ideella engagemanget för 

alla, utan att Generation Y precis som Yeung (2004), Hustinx och Lammertyn (2003) 

samt Nesbit och Gazely (2012) påpekar blivit mer individualistiska och vill få ut något 

personligt av sitt engagemang. Dock visade dessa personer också upp en vilja att hjälpa 

utan att få något speciellt tillbaka i andra situationer och de flesta av mina informanter 

verkar ha en gedigen vilja att ställa upp för att hjälpa andra. Detta tyder snarare på att 

Kim och Lee (2014), Chung och Fitzimons (2013) samt McGlone et al. (2011) har rätt 

då de påstår att Generation Y är mycket villiga att arbeta ideellt.  
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6 Tolkning av yttre aspekter 
I detta kapitel presenteras och tolkas informanternas tankar om det ideella arbetets 

yttre aspekter uppdelat i underkategorierna ”information”, ”prioritering”, ”framtid” 

samt ”förmåner”.  

 

6.1 Information 
Flera av de som aldrig har arbetat ideellt nämnde att en av de största anledningarna var 

att de helt enkelt inte visste vad det fanns att göra. De visste inte heller hur de skulle 

göra för att hitta något att engagera sig i, eller om det ens fanns någon ideell 

organisation i deras närhet. Exempelvis sa Frida, 23 år, att hon gärna hade ställt upp om 

hon bara hade vetat vad som behövdes och hur hon skulle göra för att hitta det. Hon 

hade inte tillräckligt med intresse för att söka aktivt efter något att göra, men hade inte 

heller sett någon information om vad för hjälp som behövdes och visste inte hur hon 

skulle göra för att komma igång och engagera sig ideellt. Hon hade funderat på att 

engagera sig och på något vis hjälpa någon organisation med flyktingmottagande, men 

hade följande att säga om det:  

 

”Alltså, jag är ju med och lämnar kläder och så, men jag är ju inte med på 

själva boendena och så. Men jag vet liksom inte, är det bara att åka dit, eller 

hur är det? Det är liksom lite… Man vet liksom inte riktigt hur man ska 

göra.” Frida, 23 år. 

 

Det verkar alltså vara viktigt att de ideella organisationerna marknadsför sig så att 

potentiella frivilligarbetare har lättare att hitta dem. Detta får också medhåll från några 

av informanterna med ideell erfarenhet. Bland annat nämnde en person att han först inte 

hade förstått att det var ideella personer som arbetade på platsen, men när han hade 

förstått det gick han själv med och började arbeta ideellt inom organisationen. En annan 

nämnde att hon hade skrivit upp sig för att hjälpa till så fort hon fick veta att hjälp 

behövdes. Detta kan betyda att det hade varit fler personer som engagerat sig ideellt om 

de ideella organisationerna hade varit tydligare med sin marknadsföring så att fler 

personer förstod att hjälp behövdes.  

 

Det är inte bara viktigt att informera om vad det finns för ideellt arbete, det är också 

viktigt att vara tydlig med vad det är som förväntas av den frivilliga personen när den 
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väl är på plats. Om inte detta görs finns risken att det skapas förväntningar hos den 

potentiella frivilligarbetaren som inte stämmer överens med verkligheten. Detta kan i 

sin tur leda till att personen blir besviken eftersom den inte fått göra vad den hade 

förväntat sig. Detta hade hänt Olivia, 24 år, och det var en bidragande orsak till att hon 

hade upplevt sitt ideella arbete så negativt. 

 

”Jag hade hoppats på att få ut lite erfarenhet av att serva folk och mer 

hjälpa, göra någonting. Inte bara stå i ett hörn och hålla upp en dörr varje 

halvtimme…” Olivia, 24 år. 

 

Hade Olivia från början varit medveten om att hennes arbetsuppgift inte skulle vara 

särskilt stimulerande finns självklart en risk att hon inte hade ställt upp över huvud 

taget, men om hon trots allt beslutat sig för att vara med hade hon troligtvis inte blivit 

lika besviken eftersom hon då hade vetat vad hon kunde vänta sig. Samtidigt kan 

otillräcklig information verka avskräckande om den potentiella frivilligarbetaren 

föreställer sig att arbetsuppgifterna är allt för svåra. Detta vittnade två av de informanter 

som var ansvariga för andra ideella arbetare om. Det verkade enligt dem inte vara helt 

ovanligt att de som kom för första gången trodde att arbetet skulle vara svårt och att de 

nya personerna skulle ha höga krav på sig att göra ett bra jobb. 

 

”Jag tror folk lägger för mycket press på sig själva, att de ska behöva 

prestera när de jobbar här. Men det behöver man inte, du gör ditt bästa och 

sen är vi nöjda.” Lisa, 23 år. 

 

Detta stämmer överens med vad De Oliveira (2008) säger när han diskuterar hur viktigt 

det är att förväntningarna som organisationen ställer på sina frivilligarbetare måste 

stämma överens med de förväntningarna som den ideella personen har. Om dessa två 

inte matchar varandra finns det en risk att antingen ena eller båda parterna blir besvikna 

och inte får ut det de vill av engagemanget, vilket i sin tur kan leda till en minskad vilja 

hos den frivilliga att ställa upp igen. Ett sätt att undvika detta är att organisationen är 

tydlig med vad som förväntas av den ideella arbetaren och vad för arbetsuppgifter som 

ingår i arbetet. Det kan också vara bra att erbjuda nya frivilligarbetare någon form av 

utbildning så att de lär sig mer om arbetsuppgifterna och därmed inte längre upplever 

jobbet som svårt och skrämmande, vilket flera ideella organisationer också gör. 
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6.2 Prioritering 

Flera av informanterna, både de som arbetat ideellt och de som inte har gjort det, 

nämnde att tiden var en viktig aspekt när det kom till om eller hur mycket de valt att 

arbeta ideellt. Flera personer påstod att de helt enkelt inte hade tid att engagera sig eller 

arbeta oftare än de redan gjorde eftersom de hade andra saker att göra. I flera fall kan 

det tänkas att det snarare handlar om prioriteringar och hur dessa personer valt att 

fördela sin tid, något som går hand i hand med personernas intressen och vad de tycker 

är kul att göra. Något som också verkar vara viktigt är att det ideella arbetet måste vara 

lätt för deltagare att ta sig till och vara med i. Detta trodde Olle, 27 år, är något som kan 

vara viktigt för ideella organisationer att informera sina potentiella frivilligarbetare om.  

 

”Det behöver typ komma ut mer, att det är inte så jävla svårt att volontära 

lite. Jag tror många inte tänker på det. Det skulle behöva bli lite mer 

lättillgängligt, lite mer en hoppa in och ut-grej så man kan ställ upp ibland 

när man har tid.” Olle, 27 år. 

 

Detta får medhåll av Viktoria, 21 år, som nämnde att hon ofta arbetar på ett ställe där 

hon kan hoppa in om hon har tid över. Hon har alltså själv kunnat bestämma över hur 

mycket tid hon ska lägga ner och arbetet har då blivit mycket mer tidsmässigt 

lättillgängligt för henne. Även tidigare forskning säger att det är viktigt att den ideella 

arbetaren själv får bestämma hur ofta den ska medverka och hur djupt involverad i det 

ideella arbetet personen ska vara (Warren & Garthwaite, 2014; Oostlander et al., 2014; 

Lo Presti, 2013; Dwyer et al., 2013; Bidee et al, 2012; Parris & Peachey, 2012; De 

Oliveira, 2008; Yeung, 2004). Att självbestämmande gällande detta är viktigt verkar 

alltså stämma överens med det informanterna tagit upp under intervjuerna. Frida, 23 år, 

höll också med om att tillgängligheten är viktig, men fokuserade mer på den fysiska 

tillgängligheten. Hon har aldrig arbetat ideellt, delvis beroende på att de evenemang 

som hon har varit intresserad av har organiserats i andra städer än där hon bor. Det har 

då blivit ett allt för stort projekt att ta sig dit, eftersom det både har tagit tid och kostat 

pengar och det har därför inte blivit av. Detta kan jämföras med vad Hustinx och 

Lammertyn (2003) påstår om att både motivation, tillfälle och möjlighet måste finnas 

med för att ideellt arbete ska utföras. Trots att motivationen att delta är grundläggande 

måste alltså även de andra två aspekterna finnas för att den potentiella frivilligarbetaren 

ska engagera sig ideellt. Om den ideella arbetaren inte själv kan bestämma över sina 
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tider och hur ofta den ska engagera sig minskar tillfällesaspekten eftersom andra saker 

kan komma att prioriteras högre och därmed gå före. Det är även nödvändigt att det 

ideella arbetet finns på ett lättillgängligt ställe och på ett inte allt för långt avstånd för att 

den frivilliga personen ska ha möjlighet att ta sig till platsen. Ligger det för långt bort 

kan möjlighetsaspekten försvinna eftersom det då kan ta för lång tid eller kosta för 

mycket att ta sig dit.  

 

Det finns ju självklart viktiga saker i allas liv som inte går att prioritera bort, som 

exempelvis betalt arbete eller studier. Bland annat beskrev Isak, 33 år, att han under en 

tidsperiod hade varit borta från hemmet elva timmar varje dag, eftersom han hade haft 

en lång resväg till sin arbetsplats och det kunde vara svårt att orka göra något annat efter 

det. Även detta stämmer med Hustinx och Lammertyn (2003) och deras teori om att 

motivation, tillfälle och möjlighet måste finnas med för att en person ska välja att arbeta 

ideellt. I Isaks fall fans inte motivationen efter en lång arbetsdag och eftersom 

pendlingen tog så lång tid försvann även en stor del av hans tillfällen att delta då de 

tider ideellt arbete kan ha funnits tillgängligt troligtvis hade krockat med pendling eller 

arbete. Att människor väljer att prioritera arbete eller utbildning är också något som de 

informanter som varit ansvariga för andra hade märkt av. De nämnde att just tidsbristen 

är den vanligaste anledningen som uppges när personer säger att de inte kan arbeta och 

att de istället väljer att prioritera något annat.  

 

”Jag tror inte att man prioriterar det här så mycket. Folk säger att de jobbar, 

att de går i skolan. Och det har nästan alltid varit tiden, det är ingen som har 

sagt att ”det här intresserar mig inte”. […] Och det är faktiskt några som har 

kommit tillbaka när de har haft mindre.” Anna, 23 år. 

 

Detta är något som bekräftades av de informanter som inte jobbat ideellt. De uppgav att 

de istället valt att arbeta och tjäna pengar eller lagt tid på sin utbildning och sina studier. 

Dock uppgav Anna att tidsaspekten var en av de största anledningarna till att hon 

faktiskt hade börjat arbeta ideellt i sin nuvarande organisation. Efter att ha flyttat till en 

ny stad och börjat studera på heltid kände hon att hon hade väldigt mycket fritid och 

sökte därför upp ett par organisationer som matchade hennes intressen. Att Anna ansåg 

att hon hade så mycket fritid medan andra heltidsstuderande informanter tyckt att de 

inte hade det kan ge upphov till vissa funderingar. Anna har inte lagt mindre tid på sina 
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studier än en genomsnittlig student och hon har ett aktivt socialt liv. Det kan kanske 

vara så att hon inte prioriterar tid för sig själv lika högt som vissa andra informanter och 

därför väljer att lägga mer tid på sina ideella engagemang. Det kan också bero på att 

Anna redan innan hon flyttade varit väldigt aktiv och arbetat ideellt regelbundet och att 

det ideella arbetet därmed hade blivit en vana. Samtidigt uppgav Anna att hon tyckte att 

hon hade fått oerhört mycket tillbaka från samtliga sina ideella arbeten. Detta är något 

som troligtvis har gjort det lättare för henne att prioritera det. Utan en positiv upplevelse 

av sina tidigare ideella arbeten hade det inte varit lika troligt att hon hade sökt upp nya 

organisationer då hon studerade.  

 

6.3 Framtid 

En sak som flera personer, både med och utan ideell erfarenhet, pratade om som viktig 

var den erfarenhet de fick ut av sitt ideella engagemang. Flera personer pratade 

exempelvis om att de hellre arbetade ideellt inom ett område som hade med deras 

utbildning eller deras önskade karriär att göra. De såg gärna på sitt ideella engagemang 

som ett sätt att införskaffa sig kunskap och samtidigt få en erfarenhet som kunde leda 

till att de ökade sin attraktionskraft på arbetsmarknaden.  

 

”Ja, nu tänker jag ju mest på det så här arbetsmässigt, att det ska ge mig en 

rush framåt, att det ska göra att mitt CV sticker ut lite mer inom det jag vill 

arbeta med.” Robin, 25 år. 

 

Det var flera personer som pratade om sitt CV och hur bra ett ideellt engagemang hade 

sett ut på det, vilket stämmer överens med vad tidigare forskning sagt om Generation Y. 

De som tillhör denna generation ser ofta det ideella engagemanget som ett sätt att sticka 

ut från mängden, spetsa sitt CV och därmed bli attraktivare på arbetsmarknaden 

(Maurath et al., 2015; Sauer, 2015; Nesbit & Gazely, 2012; Hustinx et al., 2010; 

Hustinx & Lammertyn, 2003). Dock var CV:t långt ifrån det enda som ansågs som 

viktigt. Flera personer pratade också om vikten av att lära känna nya människor och 

därigenom öka sitt kontaktnät, vilket även det stämmer med vad tidigare forskning sagt 

om Generation Y och vad de anser vara viktigt (Maurath et al., 2015; Sauer, 2015; 

Nesbit & Gazely, 2012; Hustinx et al., 2010; Hustinx & Lammertyn, 2003). Nina, 24 år, 

påpekade också att hon hade fått en större förståelse för hur samhället och de områden 

hon engagerat sig inom fungerat och Tim, 24 år, nämnde att han även hade fått en större 
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förståelse för andra ideella arbetare och därför också har ett större överseende om en 

ideell person skulle ta lite lång tid på sig eller göra något misstag i en stressig situation. 

Detta tyder på att de erfarenheter som individen får ut av sitt ideella engagemang inte 

bara är saker som går att skriva ner på ett papper, utan det kan även öka personens 

medkänsla, empati och förståelse. 

 

6.4 Förmåner  
Att faktiskt få något tillbaka för sin insats verkar vara viktigt för de flesta informanter. 

Det är nödvändigt att kunna försörja sig, men även om flera informanter nämnde 

monetär ersättning var det inte det som framstod som det viktigaste. Istället nämndes till 

exempel möjligheten att delta genom att få entrén betald som en uppskattad ersättning 

av flera olika personer och att bli bjuden på mat är en annan form av ersättning som ett 

flertal personer nämnde under intervjuerna. Dock var det glädje och att ha roligt som 

framhölls som det allra viktigaste, både av de som hade arbetat och de som inte hade 

det. Samtliga informanter pratade om vikten i att tycka att arbetet var roligt eller om att 

ha kul under tiden de arbetade och det var just att ha roligt som både var en av de största 

anledningarna till att de hade börjat eller funderat på att börja arbeta ideellt och den 

klart största anledningen till att de hade fortsatt sitt engagemang. Att se till att 

frivilligarbetarna har kul är alltså något som de ideella organisationerna måste fokusera 

mycket på eftersom det är det allra enklaste sättet att hålla dem kvar och få dem att 

återkomma, något som även Dwyer et al. (2013), Oostlander et al. (2014), Parris och 

Peachey (2012) samt De Oliveira (2008) håller med om. De informanter som hade 

avslutat ett engagemang och inte ville återkomma var de som inte längre såg något 

roligt i det ideella arbetet och därför kände att de inte fick ut tillräckligt mycket för att 

vara motiverade att fortsätta. 
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7 Tolkning av ansvarsaspekter  
I detta kapitel presenteras och tolkas informanternas tankar om det ideella arbetets inre 

aspekter uppdelat i underkategorierna ”krav”, ”ansvar” samt ”uppskattning och 

stolthet”. 

 

7.1 Krav  

När det kommer till ideellt arbete verkar det vara väldigt viktigt att det inte blir för höga 

krav på de som deltar. Om kraven blir för höga verkar lusten försvinna och de frivilliga 

kan då bli mindre benägna att återkomma och fortsätta sitt ideella engagemang. Detta 

vittnade några av informanterna om under intervjuerna. Bland annat nämnde Simon, 24 

år, att hans ideella arbete hade börjat kännas mer som ett måste än som något roligt. 

Detta berodde delvis på att den förening som han var aktiv i hade haft väldigt svårt att få 

ihop tillräckligt många frivilliga och därför blev arbetsbördan väldigt stor för de som 

ställde upp. Dessa personer fick också arbeta väldigt ofta, något som gjorde att det 

kändes mer som ett riktigt arbete än som ett frivilligt engagemang. I takt med att det 

hade slutat vara roligt hade hans intresse för att delta minskat och han har idag slutat 

arbeta ideellt för organisationen.  

 

”Ska jag gå och jobba med någonting som inte är kul kan jag lika gärna stå 

vid ett löpande band och få betalt.” Simon, 24 år. 

 

I Simons fall var det alltså avgörande att det ideella arbetet skulle kännas roligt och 

detta är något som har tagits upp som viktigt även i tidigare forskning. Bland annat 

påpekar Maurath et al. (2015), Lu och Schuett (2014), Warren och Garthwaite (2014) 

samt Hustinx och Lammertyn (2003) att det är mer sannolikt att frivilligarbetaren 

stannar kvar och fortsätter engagera sig om personen har roligt och trivs med sina 

arbetsuppgifter. Att det är viktigt att tycka att det ideella arbetet är roligt höll också flera 

andra informanter med om. Bland annat pratade Kristian, 26 år, om att hans ideella 

engagemang hade börjat kännas som ett krav efter att organisationen börjat höra av sig 

allt oftare för att fråga om han kunde jobba. Eftersom han hade känt sig tvungen att 

tacka ja blev det så att han arbetade lite för ofta och han tyckte därför att det blev 

mindre roligt att gå dit. Då det roliga försvinner kan det krävas något annat för att 

personen ska bli motiverad och vilja stanna kvar inom organisationen. Så var det också 

för Kristian. Han är idag anställd och får betalt för sitt arbete i organisationen, men sa 
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ändå att han hade tyckte att det varit roligare att arbeta när han fortfarande var där som 

frivillig. Kristian pratade också om att han som anställd har ett annat ansvar än vad de 

ideella arbetarna kan förväntas ta. 

 

”Man säger till jobbare att det är lugnt om det blir lite misstag. För mig är 

det inte lugnt om det blir misstag för jag är anställd.” Kristian, 26 år. 

 

 

Kristian tyckte alltså att det går att ställa högre krav på arbetets kvalitet om personen 

som utför uppgiftera är anställd inom organisationen än om den arbetar ideellt. Detta är 

även det något som tagits upp i tidigare forskning. Bland annat påpekar Warren och 

Garthwaite (2014), Parris och Peachey (2012), Bidee et al. (2012), De Oliveira (2008) 

samt Yeung (2004) att det är viktigt att kraven på den frivilliga personen inte blir för 

höga eftersom det kan leda till att personen tappar intresse och slutar engagera sig. 

Samtidigt är det viktigt att inte detaljstyra arbetet, ställa för låga krav eller ta ifrån 

frivilligarbetarna för mycket ansvar eftersom även detta kan leda till att motivationen 

sjunker och den frivilliga personen inte känner sig behövd eller uppskattad (Oostlander 

et al., 2014; Parris & Peachey, 2012; De Oliveira, 2008). Ett visst mått av krav är med 

andra ord viktigt att ställa på den ideella arbetaren. Dock kan det variera en hel del från 

individ till individ när det kommer till hur höga krav som är lagom. Det kan därför 

tänkas vara viktigt för den ideella organisationen att hålla kvar sina frivilliga så länge 

som möjligt så att de kan lära känna varandra samtidigt som organisationen kan ta reda 

på hur höga krav som kan ställas och hur mycket ansvar varje person är villig att ta. 

 

7.2 Ansvar 
När det kommer till ansvar är det en fin balansgång mellan vad som är för mycket och 

vad som är tillräckligt mycket. Även de som inte har haft någon uttalad eller officiell 

ansvarsroll pratade en hel del om hur viktigt det var att få känna ansvar i sitt ideella 

arbete. De personer som hade känt att de hade kunnat ta ett visst ansvar under sitt arbete 

pratade generellt sett mer positivt om sina upplevelser än vad de hade gjort som inte 

känt att de fått tillräckligt mycket ansvar. De var ofta också mer positiva än de som hade 

känt att de hade väldigt mycket, ibland på gränsen till för mycket, ansvar. Rädslan för 

att inte ha tillräckligt mycket att göra var en av de saker som gjort att några personer 

valt att inte arbeta ideellt. Bland annat nämnde Linda, 20 år, att hon verkligen skulle 

vilja göra något och arbeta mycket om hon väl bestämde sig för att engagera sig ideellt.  
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“I mean, not like an internship where they say that OK, you can stand over 

here and make coffee and look at what we’re doing. If I will work as a 

volunteer I won’t have a problem to really work...” Linda, 20 år. 

 

Någon som hade upplevt att hon hade haft alldeles för lite att göra var Olivia, 24 år. 

Hon verkade inte ha känt att hennes arbetsuppgifter varit särskilt viktiga eller 

nödvändiga och hon hade därför upplevt arbetet som oerhört tråkigt och oinspirerande. 

Däremot hade hon fått ett väldigt stort ansvar för de övriga ideella, ett ansvar som hon 

inte var helt villig att ta. Det hade inte funnits någon ansvarig kontaktperson som tog 

hand om frivilligarbetarna på plats eller som såg till att alla hann få rast och mat. Istället 

hade Olivia fått en lista med allas telefonnummer och blev tvungen att ställa sig och 

ringa runt till de som inte dök upp eller som tog alldeles för lång rast. I slutändan fick 

inte Olivia ens någon speciell uppskattning för sitt extra ansvar, vilket ytterligare bidrog 

till hennes negativa upplevelse. De informanter som däremot fått arbeta med saker de 

uppfattat som viktiga eller som känt att deras ledare litat tillräckligt mycket på dem för 

att låta dem ta ansvar för sitt eget arbete verkade generellt sett haft en mycket mer 

positiv upplevelse av sitt ideella engagemang. Detta stämmer väl överens med vad 

Parris och Peachey (2012), De Oliveira (2008) samt Oostlander et al. (2014) tar upp då 

de nämner att det är viktigt för den ideella arbetaren att känna sig uppskattad och 

behövd för att trivas med sitt engagemang och vilja fortsätta det. Att ge ansvar till en 

frivilligarbetare kan även vara ett sätt för ledaren och organisationen att visa att 

personen är uppskattad och gör ett bra arbete (Oostlander et al., 2014; Lo Presti, 2013; 

Bidee et al., 2012; De Oliveira, 2008; Yeung, 2004). 

 

7.3 Uppskattning och stolthet  

Att känna sig uppskattad är något som är mycket viktigt för att frivilligarbetaren ska 

känna sig motiverad och uppleva sin insats som något positivt (Oostlander et al., 2014; 

Lo Presti, 2013; Bidee et al., 2012; De Oliveira, 2008; Yeung, 2004). Uppskattning var 

också något som flera informanter tog upp som viktigt under intervjuerna. Dels 

påpekade många att det var viktigt att själva få känna sig uppskattade, men några 

poängterade också vikten av att visa andra uppskattning under arbetet. Bland annat 

pratade Anna, 23 år och ansvarig för rekrytering av andra ideella, om hur viktigt det är 

att ta hand om de ideella arbetarna så att de känner sig behövda och vill fortsätta.  
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”När de väl har kommit in är det väldigt viktigt att man tar hand om dem 

[…] så att de verkligen känner att de behövs, att de är en tillgång, att det inte 

måste vara där så att det blir jobbigt. För det är så man kan få dem att 

komma tillbaka också, att man inte ställer för höga krav, men samtidigt få 

dem att känna att de är behövda…” Anna, 23 år. 

 

Det var som ovan nämnt flera av de som arbetat ideellt som pratade om hur viktigt det 

var att få känna uppskattning när de själva jobbade. De tog upp flera olika sätt som detta 

kunde ske på. Bland annat var det några som nämnde att en fest eller liknande i slutet av 

en längre period med ideellt engagemang kunde vara ett bra sätt att visa att de frivilliga 

var omtyckta och uppskattade. Detta kan vara ett sätt att få frivilligarbetaren att känna 

sig sedd, vilket är något som Parris och Peachey (2012) samt De Oliveira (2008) 

påpekar är viktigt för att hålla personens motivation hög. Andra pratade om hur glada de 

hade blivit då de blivit tillfrågade om de inte kunde tänka sig fortsätta eller ta på sig ett 

större ansvar eftersom de hade gjort ett bra jobb. De hade därmed på ett tydligt sätt 

blivit sedda och uppskattade av sina ledare vilket verkade göra dem väldigt stolta över 

sin insats. Några nämnde också hur kul det hade varit när olika personer frågat efter 

dem då de inte varit närvarande vid något tillfälle och de verkade därför också ha känt 

sig väldigt uppskattade av de som de arbetat för att hjälpa.  

 

”Var man inte där en torsdag så var det folk som frågade efter en och då 

kände man, wow, jag kanske behövdes ändå, jag kanske gör någonting rätt.” 

Anna, 23 år. 

 

Att känna sig uppskattad och efterfrågad verkar alltså kunna leda till att personen 

känner sig stoltare och nöjdare med sin ideella insats, vilket i sin tur kan förväntas leda 

till att personen blir djupare involverad och därför väljer att stanna inom organisationen 

längre. De personer som upplevt att de varit uppskattade av sin organisation verkade 

också ha ett bra självförtroende, vilket kan tänkas ha blivit stärkt av den uppskattning de 

fått. Det är därför viktigt att ideella organisationer på ett tydligt sätt visar sina 

frivilligarbetare att de är uppskattade och gör ett bra arbete. Att få se att insatsen gjorde 

nytta eller gjorde någon glad var också något som gjorde att informanterna kände sig 

stolta och uppskattade. Ju mer tid personerna hade investerat i de olika ideella projekten 
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och organisationerna ju viktigare verkade det vara för dem att fortsätta engagera sig och 

få se resultatet av sitt arbete. De verkade också vara stoltare över sin insats om de hade 

lagt mycket av sin tid inom organisationen, vilket visar på att det är viktigt att de ideella 

organisationerna ser till att deras frivilligarbetare trivs, så att de stannar länge i 

organisationen och därmed har möjlighet att bli djupare involverade. 
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8 Reflektion och slutsatser 
Detta kapitel innehåller en sammanställning av de resultat som tolkningen av 

intervjuerna gett. Därefter följer en presentation av de slutsatser som har nåtts. Arbetet 

avslutas med förslag på framtida forskning samt slutord från författaren. 

 

8.1 Sociala aspekter 
De sociala aspekterna av det ideella engagemanget tycks vara väldigt viktiga. Det måste 

finnas möjlighet för den som deltar att lära känna nya människor och på så sätt utöka 

sitt sociala nätverk för att det ideella engagemanget ska kännas givande. Dock verkar 

det även vara viktigt att det finns möjlighet att arbeta tillsammans med personer som 

man redan känner eftersom detta kan göra att det ideella arbetet upplevs som roligare. 

Detta är något som ofta anses typiskt för Generation Y, vilka sägs vara mycket sociala 

och värderar umgänge med vänner och sociala kontakter högt. Denna generation är 

också generellt sett mycket internationell och att få engagera sig ideellt inom något som 

har med internationella aspekter att göra, som till exempel resor eller människor från 

andra kulturer, kan leda till att den frivilliga personen upplever sitt engagemang som 

något mycket positivt. Det har även visat sig att de personer som haft en positiv ideell 

upplevelse ofta är mycket nöjda med sin insats och fortsätter gärna engagera sig inom 

organisationen och de tar ibland med sig vänner för att göra upplevelsen ännu roligare. 

De tycks även vara villiga att söka sig vidare till andra ideella organisationer, vilket 

betyder att flera organisationer får nytta av att frivilligarbetaren har trivts och haft roligt 

vid sitt första ideella arbete. En positiv ideell upplevelse kan därför minska 

rekryteringskostnader både för den första organisationen och för andra runt omkring.  

 

Det verkar som att det inte bara är för att ha roligt som personer väljer att ta med sig en 

vän till sin ideella organisation eller följa med en vän till deras ideella arbete. Att känna 

någon på platsen skapar en social trygghet som gör att personen lättare kan slappna av 

och delta i arbetet och det kan då bli lättare att lära känna de andra personer som finns 

där. Det är viktigt att få känna sig som en del av en grupp och i de fall då det finns en 

stark gruppkänsla på den ideella arbetsplatsen tycks frivilligarbetaren trivas bättre med 

sina arbetsuppgifter, vara nöjdare med sin insats och bli mer villig att fortsätta 

engagemanget i framtiden. Då det finns en bra gruppkänsla och det ideella arbetet 

upplevs som positivt kan det snarare bli ett sätt för deltagarna att umgås istället för att 

upplevas som en arbetsuppgift att ta sig igenom. De personer som trivs i den grupp de 
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arbetar tillsammans med tycks även vara mer villiga att ställa upp och arbeta oftare 

eftersom de verkar tycka att de ställer upp för de andra personerna i gruppen och de kan 

bli peppade och inspirerade av varandra. Att få vara en del av en välfungerande grupp 

verkar även göra att arbetet upplevs som roligare, vilket är väldigt viktigt för att få 

personer att vilja fortsätta engagera sig.  

 

Ledarskapet är något som verkar kunna påverka hur frivilligarbetaren ser på både sin 

egen specifika insats och på ideellt arbete i allmänhet. Om ledarskapet inte är bra kan 

det ge den frivilliga personen en mycket negativ upplevelse som riskerar att leda till att 

personen inte längre är villig att arbeta ideellt, varken i den organisationen eller i någon 

annan. Hur positiv eller negativ en person är till ideellt arbete verkar även påverkas av 

vad omgivningen, det vill säga familj och vänner, har för inställning. Om en person är 

uppvuxen i en familj där ideellt engagemang ses som bra och normalt verkar personen 

även i sitt vuxenliv vara villig att engagera sig. Detta tyder på att ideellt engagemang 

kan komma att bli en vana för den ideellt aktiva personen. Dock kan denna vana skapas 

av den ideella personen själv utan påverkan av närstående.  

 

8.2 Inre aspekter 

En av de saker som verkar vara allra mest viktigt för att både engagera sig ideellt från 

första början och för att vilja fortsätta engagemanget är intresset för arbetsområdet. Utan 

ett tillräckligt intresse finns det inte tillräckligt med motivation för att börja arbeta 

ideellt och om arbetet inte visar sig vara tillräckligt intressant kan det också finnas en 

stor risk att personen slutar engagera sig. Samtidigt tycks intresset kunna väckas om en 

person bara provar på arbetet, så länge den har roligt och trivs under tiden. Att arbeta 

ideellt inom samma område som personen redan är verksam i, eller som den vill arbeta 

med i framtiden, verkar öka intresset och motivationen att delta. Samtidigt verkar det 

kunna vara både intressant och avkopplande att arbeta med något helt annorlunda från 

det som personen sysslar med till vardags. 

 

Att arbeta ideellt kan bli en viktig del av en persons image och identitet. De som är 

ideellt aktiva verkar vara mycket villiga och intresserade av att prata om sitt ideella 

engagemang, vilket kan tyda på att de ser det som en viktig del av sin personlighet som 

de vill att omvärlden ska vara medveten om. De som redan är ideellt aktiva verkar även 

mer villiga att ställa upp på olika saker, vilket kan tyda på att de generellt sett har en 
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mer hjälpsam inställning till sin omvärld. Detta kan tänkas vara en vana som skapats 

under uppväxten och det ideella engagemanget kan då bli något som personen 

identifierar sig med. De som inte har denna vana verkar vara mindre benägna att ställa 

upp och det kan tänkas att det känns som en större uppoffring att börja ett ideellt 

engagemang för dessa personer än vad det gör för dem som är vana att engagera sig.  

 

Något som dels verkar göra att det ideella arbetet upplevs som roligare samtidigt som 

det gör att frivilligarbetarna blir djupare involverade i sitt engagemang är den 

uppskattning som de får av både organisationen och ledarna och de personer som de är 

där för att hjälpa. Dessa personer verkar också vara stoltare över sin insats och verkar 

generellt sett nöjdare med sin ideella upplevelse. Ju nöjdare en person varit med 

upplevelsen ju oftare och djupare verkar den engagera sig, vilket åter igen pekar på att 

det är viktigt för den ideella organisationen att se till att frivilligarbetarna trivs och mår 

bra då de ställer upp. Nöjda personer visar även en tendens att vara villiga att ställa upp 

i flera olika ideella organisationer, en så kallad spill-effekt, vilket är något som både 

individen och olika organisationer kan dra nytta av. 

 

8.3 Yttre aspekter 

Valet att inte engagera sig verkar i stor utsträckning bero på okunskap. De potentiella 

frivilligarbetarna vet inte alltid vad det finns för möjligheter att engagera sig och då de 

inte har tillräckligt mycket motivation för att själva leta upp vad som finns i området 

blir det inte av att de påbörjar något. Dock finns det tecken på att fler hade engagerat sig 

ideellt om de hade vetat mer om vad som finns i deras närområde. Det är därför viktigt 

för ideella organisationer att vara synliga och de behöver även vara tydliga med att de 

behöver ideell arbetskraft för att kunna nå ut och få fler personer att bli intresserade av 

att engagera sig. Finns inte intresset prioriteras istället andra saker och det ideella 

engagemanget väljs då bort. Samtidigt finns det vissa saker i varje persons liv som inte 

går att prioritera bort, som exempelvis betalt arbete, studier eller familj. Det verkar 

också vara viktigt att den ideella organisationen är tydlig med vart hjälpen går och vad 

arbetet går ut på. Om personen inte vet vad som väntar kan arbetsuppgifterna upplevas 

som avskräckande eller skrämmande och det kan då bli ett allt för stort steg att börja 

engagera sig. Om den frivilliga personen har för höga förväntningar på det ideella 

arbetet jämfört med vad organisationen kan erbjuda kan det leda till att engagemanget 

upplevs som tråkigt, ouppskattat eller inte behövt, vilket skapar en negativ erfarenhet 
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för personen. Detta kan göra att motivationen och viljan att fortsätta engagera sig 

försvinner och att personen istället väljer att sluta arbeta ideellt.  

 

Något annat som verkar vara viktigt för att personer ska välja att engagera sig ideellt är 

att arbetet är lättillgängligt, både när det gäller tid och plats. Tidsmässigt finns det ofta 

mycket att göra i personers liv och det är inte alltid det ideella arbetet som prioriteras 

och tillåts ta upp fritid. Istället verkar det vara viktigt att frivilligarbetaren själv får 

bestämma hur ofta den vill ställa upp och arbeta, annars kan engagemanget börja kännas 

som ett krav och motivationen att delta riskerar då att försvinna. Det ideella arbetet får 

heller inte krocka med andra aktiviteter som måste göras eller som prioriteras högre, 

eftersom den frivilliga då inte har tillfälle att engagera sig och det ideella arbetet 

kommer då att väljas bort. Det måste även vara relativt lätt att ta sig till för att personen 

ska ha möjlighet att delta. Om antingen motivationen, tillfället eller möjligheten att 

delta försvinner kommer frivilligarbetaren troligtvis välja att inte ställa upp och arbeta 

ideellt.  

 

8.4 Ansvarsaspekter  
Det verkar vara mycket viktigt att det ideella engagemanget inte börjar upplevas som ett 

krav. Om detta händer försvinner motivationen, arbetet upplevs inte längre som lika 

roligt och den frivilliga verkar då bli mindre benägen att fortsätta engagera sig. Detta 

kan ske då personen arbetar väldigt ofta eller då den ideella organisationen inte får ihop 

tillräckligt med ideella arbetare så att arbetsbördan för de som ställer upp blir allt för 

stor. Trots detta verkar det vara mycket viktigt att den ideella personen får ta ansvar då 

den engagerar sig, eftersom för lite ansvar kan få den frivilliga att känna sig ouppskattad 

och som att arbetet den utför är onödigt och inte behövs. Samtidigt är det viktigt att inte 

ge den ideella personen ett allt för stort ansvar eftersom det kan leda till att arbetet då 

känns som ett krav. Att ge en ideell person ansvar kan vara ett sätt för organisationen att 

visa att personen är pålitlig och uppskattad, vilket är något som tycks vara mycket 

viktigt för att motivationen och viljan att fortsätta ska finnas kvar. Det finns många sätt 

att visa uppskattning, men huvudsaken är att frivilligarbetaren känner sig sedd och 

uppskattad. Detta tycks även leda till att personen blir stoltare över sin arbetsinsats, har 

roligare under arbetet och involverar sig djupare i det ideella arbetet. 
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8.5 Slutsatser 

Under den här studien har jag sett tecken på att alla de olika kategorierna jag använt 

hänger samman med varandra och de har gemensamma nämnare på flera ställen. Till 

exempel påverkar intresset för arbetsområdet hur motiverad personen är att engagera sig 

och hur roligt den tycker att arbetet är. Detta i sin tur påverkar hur troligt det är att 

personen kommer att fortsätta engagera sig över en längre tid. Det som i första hand 

motiverar unga människor tillhörande Generation Y att engagera sig ideellt verkar vara 

just intresset för arbetsområdet. Utan detta intresse är sannolikheten att personen 

engagerar sig mycket liten. Dock kan det fortfarande finnas en möjlighet för unga 

personer att bli motiverade och engagera sig även om intresset för arbetsområdet är litet. 

Det som i så fall krävs är att de sociala aspekterna runt omkring arbetsuppgiften ger 

personen ett tillräckligt stort utbyte. Detta kan till exempel ske då personen följer med 

en vän till den ideella organisationen eftersom det ideella engagemanget då blir ett sätt 

att umgås och socialisera. Det kan även finnas en önskan om att utöka sitt sociala 

kontaktnät som kan leda till att den unga personen blir motiverad att engagera sig ideellt 

trots att intresset för området inte är särskilt stort.  

 

Det verkar även vara mycket vanligt att engagera sig i sådant som har med sitt valda 

yrke eller önskade framtida karriär att göra. Då personer tillhörande Generation Y är 

unga och inte alltid har särskilt stor arbetslivserfarenhet kan detta vara ett bra sätt att 

skaffa sig lämplig erfarenhet inom det område som personen vill arbeta. Ett ideellt 

engagemang verkar alltså ofta ses som ett sätt att spetsa sitt CV och bli mer attraktiv 

på arbetsmarknaden. Det är också troligt att en person engagerar sig ideellt om den är 

uppvuxen i en miljö där ideellt arbete ses som något positivt och normalt. Det ideella 

engagemanget under uppväxten kan då utvecklas till en vana som följer personen upp i 

vuxenlivet och göra att den blir mer benägen att engagera sig. Denna vana kan dock 

skapas av individen själv då positiva upplevelser av ideellt arbete gör att personen vill 

fortsätta engagera sig. En sådan vana gör alltså att det blir mer sannolikt att personen 

engagerar sig på längre sikt och det blir också mer sannolikt att personen engagerar sig 

ideellt även i andra organisationer.  

 

Det som får unga människor tillhörande Generation Y att fortsätta arbeta ideellt då de 

väl engagerat sig är i de flesta fall hur uppskattade de känner sig.  De frivilligarbetare 

som känner att organsationen som de arbetar för är tacksamma för deras hjälp blir ofta 
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mer nöjda med sin insats och de blir därmed även mer villiga att fortsätta sitt 

engagemang. Detta verkar även gälla de som ser att deras arbete ger resultat, till 

exempel om de har märkt att de som är mottagare av hjälpen blivit glada och nöjda. Det 

allra viktigaste för att få unga personer att fortsätta engagera sig ideellt är dock att de 

har roligt då de är på plats. Precis som att unga personer kan bli motiverade av de 

sociala aspekterna av det ideella arbetet är det väldigt viktigt för det fortsatta 

engagemanget att den frivilliga personen trivs med de som de arbetar tillsammans med. 

De personer som har roligt då de engagerar sig verkar även bli djupare engagerade i det 

ideella arbetet, vilket ytterligare ökar chansen att de fortsätter under en längre tid. De 

personer som inte har roligt avslutar i större utsträckning sitt engagemang tidigt. Det är 

därför viktigt att de ideella organisationerna tar hand om sina frivilligarbetare och ser 

till att de trivs och har roligt då de är på plats.  

 

Något som ideella organisationer behöver vara tydliga med för att få unga personer att 

komma tillbaka och fortsätta engagera sig efter sitt första ideella arbetstillfälle är 

information om vad arbetet går ut på, vad som förväntas av den ideella personen under 

arbetet samt var hjälpen går och vad den gör för nytta. Genom att vara tydliga med 

denna sorts information reduceras risken att frivilligarbetarnas förväntningar på arbetet 

inte stämmer överens med verkligheten och hur organisationen faktiskt arbetar. Detta 

kan i sin tur leda till att frivilligarbetarna blir mer nöjda med sina upplevelser och 

därmed ökar sannolikheten för att de fortsätter engagera sig. En frivilligarbetare som har 

förväntningar som inte stämmer överens med hur arbetet faktiskt ser ut riskerar annars 

att bli besviken och det blir då mindre troligt att personen återkommer. Ju nöjdare 

frivilligarbetaren är med sin första upplevelse ju större är chansen att den återkommer 

och fortsätter engagera sig ideellt. Hur nöjd en person är med sin upplevelse kan också 

påverkas av vad den får ut av engagemanget. I vissa fall är det i första hand något 

konkret som exempelvis biljetter eller en erfarenhet att sätta på sitt CV, men i många 

fall tycks andra saker vara viktigare, som exempelvis den roliga upplevelsen, ett ökat 

självförtroende, ökad empati för sina medmänniskor eller en ökad förståelse för 

samhället. Även här kan vanan spela en stor roll eftersom de som är vana vid att 

engagera sig ideellt ofta tycks villiga att återkomma till den ursprungliga organisationen 

och engagera sig långsiktigt där. De verkar också ofta vara mer villiga att engagera sig 

ideellt inom andra organisationer och områden än vad de är som inte är vana vid att 

arbeta ideelt. 
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Det som gör att vissa personer väljer att inte engagera sig verkar till stor del bero på 

okunskap. De verkar inte vara medvetna om vad för ideella organisationer som finns i 

deras närområde och de verkar osäkra på vad det ideella arbetet går ut på. Dessa 

personer behöver alltså få tydligare information om detta för att vara villiga att engagera 

sig ideellt. Det verkar också vara många som tror att ett ideellt arbete kräver ett väldigt 

stort engagemang och att det ideella arbetet tar väldigt mycket tid i anspråk. Detta 

verkar avskräckande och kan leda till att viljan att börja engagera sig minskar. Självklart 

är det skillnad på hur mycket tid som den frivilliga behöver lägga ner i olika 

organisationer, men i många fall verkar förväntningarna från den potentiella 

frivilligarbetaren inte matcha de krav som organisationen har, utan det verkar finnas en 

tro att det krävs mer av arbetarna än vad det faktiskt görs. Det är därför viktigt att de 

ideella organisationerna är tydliga i sin information då de försöker rekrytera nya ideella 

personer. Dock är troligtvis den största anledningen till varför unga människor väljer att 

inte engagera sig ideellt att de helt enkelt inte har ett tillräckligt stort intresse för 

området och därför väljer att prioritera andra saker. 

 

8.6 Förslag på framtida forskning 
Eftersom jag under denna studie endast kunde få tag på ett fåtal personer som aldrig har 

arbetat ideellt kan en liknande studie i ett större format behöva göras för att kunna dra 

slutsatser om vad det är som gör att vissa personer inte är villiga att arbeta ideellt. Det 

kan även vara intressant att undersöka närmre om huruvida min teori om att det ideella 

engagemanget kan växa till en vana stämmer. Vidare kan det behövas mer forskning om 

i hur stor utsträckning ledarskapet påverkar den ideella arbetaren och dess vilja att 

fortsätta engagera sig. Det kan även vara intressant att undersöka om och i så fall i hur 

stor utsträckning det ideella engagemanget stärker deltagarens självförtroende.  

 

8.7 Slutord 
Med den här studien hoppas jag ha kunnat bidra med en större förståelse för vad det är 

som gör att unga människor väljer att engagera sig ideellt på lång sikt. Jag hoppas även 

att studien har kunnat bidra med en viss insikt i varför vissa personer väljer att inte 

arbeta ideellt. Den största delen av mina informanter har trots allt varit mycket nöjda 

med att de ställt upp och arbetat ideellt och de har ofta ansett sig få väldigt mycket ut av 

sitt arbete. De har genom sitt engagemang kunnat utmana sig själva och arbeta med 
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saker som de inte trodde sig kunna, och de har fått möjlighet att lära känna nya 

människor som de inte annars hade träffat. De har därigenom fått ett nytt perspektiv på 

sin omgivning, och flera av dem har fått en större förståelse för sin omvärld och sina 

medmänniskor. Det kan alltså finnas mycket att få ut av ett ideellt engagemang, även 

om dessa saker oftast inte går att ta på. 
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Wilma, 30 år . Ingen erfarenhet av ideellt arbete. [2015-11-25] 
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Bilagor 

Bilaga A: Annonser 

 

Hej! 

Jag håller på med min c-uppsats (precis som så många andra), och skriver om 

motivationsfaktorer bakom ideellt arbete (d.v.s. arbete utan ekonomisk ersättning). Just 

nu söker jag personer som INTE har arbetat ideellt och som kan tänka sig att ställa upp 

på en intervju. Skicka gärna ett PM om detta stämmer in på dig! Fika utlovas till alla 

som ställer upp  

(Publicerad i tre olika Facebookgrupper med olika målgrupp 2015-11-20) 

 

 

Hej!  

Jag håller på med min c-uppsats där jag kommer skriva om motivationsfaktorer bakom 

ideellt arbete. Jag söker nu efter ett antal vänliga själar som kan tänka sig ställa upp på 

en intervju, så skicka ett PM om ni kan tänka er ställa upp! Fika utlovas! 

(Jag söker även efter folk som aldrig har arbetat ideellt, så om ni känner någon som inte 

har gjort det får ni gärna be dem kontakta mig ) 

(Publicerad i två olika Facebookgrupper riktade mot frivilligarbetare 2015-11-20) 

 

 

Hi everyone! 

I'm working on my bachelor thesis, writing about motivational factors behind volunteer 

work (i.e. work done without any financial compensation). I'm now looking for people 

who have NOT taken part in any volunteer work. If you have never worked on a 

volunteer basis, please send me a PM and let me ask you a couple of questions. You 

will get fika as a thanks for your help!  

(Publicerad i en Facebookgrupp riktad mot utbytesstudenter 2015-11-20) 

 

 

Hej alla! 

Jag har fått godkänt att skriva min c-uppsats själv. Den kommer handla om 

motivationsfaktorer bakom ideellt arbete och undersöka varför vissa personer väljer att 

inte arbeta ideellt (d.v.s. utan ekonomisk ersättning). Jag söker nu med ljus och lykta 

efter personer som aldrig arbetat ideellt och som kan tänka sig att ställa upp på en 

intervju i nästa vecka, så om ni känner någon som detta stämmer på får ni gärna ge dem 

mina kontaktuppgifter! 

(Publicerad i en sluten Facebookgrupp för nära vänner och familj 2015-11-20) 
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Bilaga B: Intervjuguide – Personer med ideell erfarenhet 

Följande frågor är genomsnittliga exempel. Varje intervju anpassades till den eller de 

personer som medverkade och kunde varieras beroende på vad som sagts tidigare under 

intervjun.  

 

 Vad har du/ni jobbat med? Ta med alla.  

 Var det vid enstaka tillfällen eller regelbundet? 

 Hur länge? Hur ofta? 

 Vad fick dig/er att börja? 

 Vad får du ut av det? 

 Vad fick dig/er att fortsätta? 

 Vad tror du/ni skulle kunna locka fler att arbeta ideellt? 

 Har du/ni föräldrar och/eller släktingar som arbetat ideellt under din/er uppväxt? 

Hur tror du/ni att det påverkat dig/er? 
 

Bilaga C: Intervjuguide – Personer utan ideell erfarenhet 

Följande frågor är genomsnittliga exempel. Varje intervju anpassades till den eller de 

personer som medverkade och kunde varieras beroende på vad som sagts tidigare under 

intervjun.  

 

 Varför har du aldrig jobbat ideellt?  

 Har du någonsin funderat på att göra det? Om ja, varför blev det inte så? 

 Tror du att du skulle kunna få ut något av det? Vad  i så fall? 

 Finns det något som skulle kunna få dig att arbeta ideellt? 

 Vad tror du hade krävts för att få fler personer att engagera sig ideellt? 

 

 

Bilaga D: Intervjuguide – Engelska 
Följande frågor är genomsnittliga exempel. Varje intervju anpassades till den eller de 

personer som medverkade och kunde varieras beroende på vad som sagts tidigare under 

intervjun.  

 

 Why have you never worked on a volunteer basis?  

 Have you ever thought of doing it? If yes, why didn’t it happen? 

 Do you think you would get anything back from working as a volunteer? What 

would that be? 

 What would be needed for you to work as a volunteer? 

 What do you think would be needed for more people to start working as 

volunteers? 

 


