
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Förord  
 

Vi vill tacka våra informanter som bidragit med sina upplevelser till vår studie samt tacka de                
personer som bidragit med kunskap under arbetets gång och som därmed gjort denna studie              
möjlig. Vi vill tacka vår handledare Lars Ivarsson för en mycket god handledning i vårt               
uppsatsskrivande. Vi vill även tacka våra familjer för att de stått ut med oss under studiens                
gång. Slutligen vill vi tacka varandra för ett bra samarbete.  
 
Arbetsfördelningen i denna studie har varit jämt fördelat mellan båda författarna, det vill säga              
att studien har skapats tillsammans.  
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Sammanfattning  

 
 
Studiens syfte är att undersöka de bakomliggande orsakerna till att arbeta ideellt samt på              
vilket sätt de motiveras till det ideella arbetet. Vi vill även undersöka förhållandet mellan den               
huvudsakliga sysslan lönearbete/studier, fritid/familjeliv och det ideella arbetet, för att se om            
deltagarna upplever konflikter eller balans mellan dessa faktorer. Vi har utfört studien på ett              
kvalitativt sätt genom att utföra åtta intervjuer. Vi har använt oss av ett strategiskt urval där vi                 
utgått från individer som arbetar ideellt inom tre olika sektorer, nämligen sociala, kulturella             
samt idrottsföreningar. Vi har även valt individer med en huvudsaklig syssla, syftet med             
denna urvalsmetod är att se ifall det skiljer sig beroende på vart intervjupersonen befinner sig.               
I intervjuerna har informanterna fått berätta om sina egna upplevelser angående sitt ideella             
arbete och hur detta fungerar ihop med deras huvudsakliga syssla och fritid/familjeliv. I             
studien har vi tagit del av forskning inom området motivation som visar att individer              
motiveras till arbete genom att de bland annat känner att de får ut något av det, vilket inte                  
alltid behöver vara ersättning i form av pengar. Även work-life balance som bland annat              
visar att flexibilitet är positivt förknippat till förhållandet mellan arbete och familj/fritid.            
Resultatet i vår studie visar att informanterna bygger sitt ideella engagemang på ett intresse              
och att de motiveras på olika sätt för att utföra sitt arbete. Den motivation de känner                
genomsyras av Arnolds (2008) och Bourdieus (1999) teorier om altruistiska och oegennyttiga            
handlingar. Det informanterna upplever problematiskt är att tiden inte räcker. Detta för att             
kraven i den huvudsakliga sysselsättningen till stor del är okontrollerbar och att tiden i det               
ideella arbetet tar upp tiden för familjen och fritiden. Informanterna känner att de får ut               
mycket i sin huvudsakliga syssla, genom till exempel pengar och välgång. Medans i det              
ideella arbetet får de ut mer inre motivation, i form av känslomässig belöning.  
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1. Inledning  
 

I detta kapitel redogör vi för idén bakom uppsatsen samt för uppsatsen syfte. Vi kommer även                
att redogöra för studiens frågeställningar, uppsatsen disposition samt begrepp som är           
centrala i uppsatsen.  

 
1.1 Introduktion  
Människor lever idag ett upptaget och hektiskt liv mellan två sfärer, dessa två sfärer består av                
lönearbete och familj/fritid. Trots tidskraven från dessa två sfärer, väljer många människor            
även att engagera sig ideellt inom diverse aktiviteter/föreningar. Vi har valt att undersöka             
varför individer väljer att engagera sig ideellt samt hur de motiveras till att arbeta ideellt, ifall                
informanterna upplever balans mellan sin huvudsakliga syssla, exempelvis ett lönearbete eller           
heltidsstudier, familjen/fritiden och det ideella arbetet. Ämnet om att finna en balans mellan             
arbete och familj/fritid är och länge varit ett aktuellt ämne i samhällsdebatten.  
 
1.2 Problemformulering  
Arbete och fritid/familj är två områden som är viktiga i livet, Campbell (2000) talar om två                
olika sfärer där dessa två områden identifieras. Det kan uppkomma konflikter mellan dessa             
sfärer om kontrasten mellan dem är för stor. Campbell (2000) definierar även balans som              
tillfredsställelse och detta uppkommer när samspelet mellan de båda sfärerna fungerar bra.            
Utifrån den tidigare forskning som finns om Work Life-balance vill vi undersöka hur denna              
balans mellan arbete och fritid fungerar ihop med ett ideellt arbete. Enligt Lundåsen et al.               
(2010) uppskattas antalet ideella organisationer i Sverige till cirka 200 000. Statistiska            
centralbyrån (2002) har beräknat att det finns ungefär 24 000 ideella organisationer i Sverige              
som har en så pass utvecklad verksamhet att de har egna anställda. Om man ser till det stora                  
antalet ideella organisationer som finns i Sverige och det faktum att cirka 86 % människor               
mellan 16-84 år i befolkningen är medlemmar i någon ideell förening så hamnar Sverige högt               
upp bland länder med ett stort ideellt engagemang (Lundåsen et al., 2010). Det finns olika               
skäl till varför individer väljer att engagera sig ideellt (Bang et al., 2013). Därmed har vi i                 
vårt urval valt att utgå från tre olika ideella områden, nämligen sociala, kulturella och              
idrottsorganisationer för att se vilka olika skäl och motivationer som ligger bakom det ideella              
arbetet. Vi har valt tre olika ideella områden för att se om det skiljer sig beroende på vilken                  
sektor de ideella arbetarna tillhör. 
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte är att undersöka varför individer väljer att arbeta ideellt och på vilket sätt de                
motiveras till det ideella arbetet. Samt om individerna upplever balans eller konflikter mellan             
arbete, familj/fritid och ideellt arbete.  
 

1. Varför väljer människor att engagera sig ideellt? 
 

2. Upplever människor balans eller konflikter mellan sin huvudsakliga syssla,         
familj/fritid och ideella engagemang? 
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1.4 Bakgrund 
Berglund & Schedin (2009) menar att enligt allmänhetens intuitiva uppfattning arbetar           
människor för att tjäna pengar så att de kan leva. Det är genom ett lönearbete som de                 
nödvändiga behov som exempelvis mat, ett hem och kläder tillgodoses. Det är däremot             
uppenbart att inkomster utöver existensminimum är en viktigt anledning till att arbeta, men             
undersökningar visar att det finns en minoritet av människor som arbetar för andra skäl än               
pengar, exempelvis för social gemenskap och rutiner i vardagen. Majoriteten av människor            
hävdar att de skulle fortsätta arbeta även om det inte skulle finnas något ekonomiskt behov av                
att arbeta. Vi tittar närmare på tre olika arbetsformer - det traditionella lönearbetet,             
hemarbetet och volontärarbetet. Jan Ch. Karlsson (2009) definierar arbete som “de           
verksamheter som försiggår inom ramen för de interna sociala relationer - arbetsformer - som              
organiserar nödvändighetens sfär i ett samhälle” (Berglund & Schedin, 2009). Om man talar             
om hemarbete så är det en arbetsform som är frivillig och inte något som man kan begära                 
ekonomisk ersättning för, hemarbete utförs i det privata hushållet och kallas därför för den              
privata sfären (Calleman, 2014). Volontärarbete/frivilligt arbete kan enligt Dekker & Halman           
(2003) beskrivas som en icke-obligatorisk aktivitet som genomförs för att gynna andra            
individer, specifika organisationer eller samhället i helhet. Det är ett obetalt arbete och             
normalt sett sker det i ett organiserat sammanhang. Enligt Olsson et al. (2005) är              
medborgarnas engagemang i frivilligt arbete högt och anmärkningsvärt stabilt. Cirka 50           
procent av befolkningen gör frivilliga insatser, den enskilde aktiva individen spenderar cirka            
14 timmar per månad, det vill säga tre och en halv timme i veckan på frivilliga insatser. Det                  
framstår även att män bidrar med mer tid än kvinnor. Det ideella arbetet har fortsatt               
värdemässigt starkt stöd bland medborgarna, människor ser det ideella arbetet som en            
självständig egen kraft. Frivilligt arbete vill man inte blanda ihop med vare sig löne- eller               
hushållsarbete.  
 
1.5 Begreppsprecisering 
Ideellt arbete 
Wilson (2000) definierar ideellt arbete som “Any activity in which time is given freely to               
benefit another person, group or organization”. Vår egen uppfattning blir att ideellt innebär             
att en individ engagerar sig frivilligt i en grupp eller organisation för att gynna andra               
individer. I von Essen (2008) finns det en stor mängd begreppsliga definitioner för ideellt              
arbete och ett förslag till definition som många talar om är detta begrepp rörande              
“volunteering”. Med hjälp av detta begrepp är det enklare att kunna koppla till svenskans              
betydelse kring det frivilliga sociala arbetet. Det finns flertalet diskussioner kring hur            
frivilligt ideellt arbete egentligen är. Boström et al. (2004) talar om frivillighet och hur              
begreppet blir lättare att studera om det sätts i förhållande till dess raka motsats, vilket är                
tvång. Det går att exempelvis sätta ideellt arbete i förhållande till lönearbete eller hemarbete,              
på detta sätt blir det tydligt utifrån sammanhanget att ideellt arbete innebär frivillighet.  
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1.6 Disposition  
Kapitel ett - Här presenteras studiens undersökningsområde med underrubriker med inledning           
och bakgrund, vi redogör även för studiens syfte och frågeställningar. I underrubriken            
Begreppsprecisering definierar vi grundläggande begrepp som återkommer i uppsatsen,         
avslutningsvis kommer uppsatsens disposition.  
 
Kapitel två - I detta kapitel redogör vi för valda teorier och modeller inom studiens               
ämnesområde, nämligen motivation och förhållandet mellan arbete och familj/fritid.  
 
Kapitel tre - I det tredje kapitlet redogör vi för val av metod, urval, material samt                
undersökningens genomförande. Vi tar även upp hur vi har arbetat med uppsatsens etiska             
överväganden, tillförlitlighet samt giltighet. Avslutningsvis beskriver vi genomförandet av         
analysen.  
 
Kapitel fyra - I kapitel fyra presenterar vi studiens analys och resultat. Kapitlet bygger på att                
vi redovisar de teman vi genom kodning framställt. Vi sammanväver även de teoretiska             
utgångspunkter vi redogjort för i kapitel två med de teman vi fått fram utifrån det insamlade                
empiriska materialet.  
 
Kapitel fem - I det femte kapitlet redogör vi för vad vi har kommit fram till under rubriken                  
slutsatser. Sedan diskuterar vi slutsatserna under rubriken diskussionsdel samt de svagheter           
och styrkor vi stött på under studiens gång.  
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2. Teoretisk referensram  
 

I den teoretiska referensramen presenteras de teoretiska perspektiv och begrepp som vi            
använt oss av genom hela studien. Vi kommer bland annat ta upp teorier som handlar om                
ideellt arbete, motivation samt förhållandet mellan arbete och familj/fritid. 

 
 
2.1 Motivation  
Det finns många undersökningar kring de bakomliggande orsakerna till att arbeta ideellt, vi             
har valt att lägga fokus på de studier som har studerat ideellt arbete genom att dela upp                 
ideella organisationer och människor utifrån deras motivationsstrategier. Det är intressant att           
se varför människor väljer att arbeta ideellt och på vilket sätt de motiveras till det. Innan vi                 
går in på möjliga motivationsfaktorer till det ideella arbetet, ska vi först definiera begreppet              
motivation.  
 
Enligt Kostenius & Lindqvist (2006) har motivation sin grund i ett latinskt ord som är               
movere, vilket innebär att man sätter någonting i rörelse. Motivation kan ses som en strävan               
mot att individen vill leva ett så givande liv som denne finner möjligt. Strävan efter att leva                 
ett så meningsfullt liv som möjligt kan kopplas till begrepp som målmedvetenhet och att vara               
social, aktiv och kreativ. Johnson et al. (1999) talar om mål som en viktig del i motivations                 
skapandet då detta ökar individens fokusering på det egna arbetet och skapar en föreställning              
av ökad kompetens. Schut och Stam (1994) går in mer specifikt på vilka kriterier som är                
viktigt för ett uppsatt mål. Dessa kriterier är att målet ska vara möjligt att uppnå, det ska vara                  
mätbart, adekvat, formulera det väsentliga i den aktivitet som utförs och målet ska vara              
daterat. Det är också viktigt att målet är positivt utformat.  
 
Bang et al. (2013) redogör för teorin Social Exchange theory (SET), teorin utgår från att det                
finns ett samband mellan motivation och långsiktiga relationer till organisationen samt att            
individer som arbetar ideellt förväntar sig en viss belöning. Den belöning man förväntas få ut               
ska vara större än den insats man lägger in i det ideella arbetet, exempel på belöning kan vara                  
att individen känner sig viktig. Ifall individen upplever dessa förväntningar finns det en större              
chans till att individen får en långsiktig relation till organisationen. Skulle det däremot vara              
tvärtom så finns risken att man känner sig missnöjd och slutar engagera sig i organisationen,               
då det är viktigt att förväntningarna stämmer överens med arbetet. Bang et al. (2013) menar               
även att när individer som arbetar ideellt upplever att deras behov och mål uppfylls i den                
ideella organisationen, visar de större benägenhet till att engagera sig. Exempel på dessa             
behov och mål kan vara att man känner gemenskap, att man gör något av värde eller som är                  
meningsfullt samt att man kan få nya erfarenheter och karriärmöjligheter. För att enklare             
förstå en individs mål kan kan använda sig av en så kallad motivationsanalys.  
 
Roxendal (1987) beskriver en motivationsanalys där man genom tre steg tydliggör individens            
behov och mål. Den första delen i motivationsanalysen kallas vision eller dröm och här ska               
individen försöka uttrycka sina visioner och mål helt fritt som om det inte fanns några hinder.                
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Den andra delen kallas för mål och här ska individen börja att göra sin vision mer                
verklighetsförankrad och tydligare. Den större visionen som man tidigare uttryckt ska här            
smalna av och bli mer uppnåelig. Den slutgiltiga delen i motivationsanalysen kallas för             
åtgärder, här arbetar man för att bryta ner sitt mål till delmål. Det skapar då mer specifika                 
aktiviteter som ska hjälpa individen att på sikt uppnå sitt mål. Motivationsanalysen är en              
någorlunda simpel process som kan göras både på egen hand och med någon annan. Det är                
dock viktigt att man följer analysen i den ordning som finns för att få ut så mycket som                  
möjligt av den. 
 
För att en individ som arbetar ideellt ska kunna uppnå sina mål och behov genom sitt ideella                 
engagemang är det enligt Bang et al. (2013) viktigt att förstå vad det är som motiverar dem.                 
Om organisationen som individen befinner sig i kan förstå motivationen blir det lättare att              
motivera på ett så bra sätt som möjligt. Därmed skapas långsiktiga relationer till den ideella               
arbetaren så att hen i sin tur visar större benägenhet att stanna kvar i organisationen. Gard                
(2002) talar om att motivation kan ha yttre eller inre motivationskrafter. De yttre benämns              
som exogena och de inre som endogena. Den exogena faktorn fokuserar som sagt på de yttre                
motivationskrafterna och dessa kan vara sådant som är föränderligt genom andra människors            
inverkan på olika sätt eller förändringar i organisationen. I teorin om motivation som en              
exogen faktor tar man upp organisationen och sociala faktorer som något viktigt. De exempel              
man kan ta upp när man talar om exogena motivationsfaktorer kan vara materiella belöningar              
eller press från en social grupp. Motivation som en endogen faktor handlar istället om olika               
typer av mental påverkan som till exempel förväntningar, attityder eller self-efficacy, vilket            
handlar om en individs uppskattning av hur väl denne kan komma att handskas med framtida               
situationer. Self - determination theory å andra sidan är en teori som visar på att det handlar                 
om att människor själva ska vara motiverade. Den skiljer motivationen genom självständig            
motivation och kontrollerad motivation som vi redogör för nedan (Deci & Ryan, 2008). Se              
bilaga 1. Figur 1.  
 
2.1.1 Self - determination theory och sociala handlingar  
Self - determination theory är en teori som passar in i förståelsen till ett ideellt engagemang.                
Teorin handlar om en långsiktig och hållbar motivation genom att individen får handla utefter              
sin egna livsinställning istället för att styras av de yttre krafterna (Schoug, u.å). Deci & Ryan                
(2008) tar upp “Self - determination theory” (SDT) i sin artikel och beskriver den som en                
teori som skiljer motivation genom autonom (självständig) motivation och kontrollerad          
motivation. Self-determination theory har granskats i olika kulturer och livsområden, där           
forskningen visat en anknytning mellan autonom och kontrollerad motivation till bland annat            
utbildning, föräldraskap, arbete, sport och nära relationer. SDT är en teori som förutsätter att              
människor är aktiva, självmotiverade, nyfikna, intresserade och ivriga att lyckas, eftersom att            
framgång i sig är tillfredsställande och givande för individerna. Teorin visar även på att              
människor kan känna sig alienerade, mekaniserade, passiva eller missnöjda. Det beror på            
samspelet mellan människors inneboende aktiva natur och den sociala miljön som omringar            
denne individ, som antingen stödjer eller motarbetar. Teorin föreslår att människor behöver            
känna kompetens, självständighet men även förbindelse med andra.  
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Enligt Deci & Ryan (2008) har forskning visat på att autonom motivation förutsätter             
uthållighet och är fördelaktigt för att prestera effektivt, detta har speciellt visat sig på              
individer som har komplexa eller heuristiska uppgifter, det vill säga uppgifter där individen             
själv skall söka och nå kunskap. Autonom motivation innebär enligt Gangné & Deci (2005)              
att individen handlar frivilligt genom inre motivation och sysselsätter sig med en aktivitet på              
grund av att individen finner det intressant och givande. Kontrollerande motivation innebär            
att individen handlar utefter yttre motivation, där individen agerar i avsikt att uppnå en              
önskad följd eller för att undvika en oönskad följd. Yttre motivation är motsatsen till inre               
motivation då det inte är självvalt och intressant för individen, utan det kräver istället oftast               
någon form av belöning. Forskning om kontrollerad och självständig motivation utvidgas till            
att även undersöka de omedvetna motivationsfaktorerna på senare år. Modellen Volunteer           
Functions Inventory (VFI) av Clary et al. (1998) studerar motivation hos den ideella             
arbetaren och är även den mest använda modellen på senare tid. 
 
Clary, et.al. (1998) har använt sig av funktionell teori och har därifrån utvecklat en teori med                
sex faktorer som motiverar ideella arbetare. Enligt den här teorin väljer individer att arbeta              
ideellt för att tillfredsställa psykologiska och sociala behov för att uppfylla vissa mål eller              
motiv. Människor kan alltså utföra ideellt arbete av många olika anledningar. Enligt Clary et              
al., (1998) anses värde, förståelse, social omgivning, karriär, beskyddande och förbättring           
vara de viktigaste motivationsfaktorerna för ideellt arbete. Med värde menas det att individen             
skapar värde för andra genom sitt ideella arbete. Detta värdeskapande är oegennyttiga och             
anses även vara viktigare för ideella arbetare än för betald arbetskraft. Förståelse för en              
individ som engagerar sig ideellt innebär nya erfarenheter, lärdomar samt möjligheten till att             
kunskap, färdigheter och förmågor i praktik bidrar till viljan att arbeta ideellt. Do Paco &               
Nave (2013) visar i deras studie på att ideellt arbete bland annat kan ge möjlighet till att                 
utveckla sin kommunikationsförmåga, förmågan att hjälpa andra samt att arbeta som ett team.  
 
Enligt Clary et al. (1998) får man genom ideellt arbete möjligheten till att umgås med vänner,                
man får även engagera sig i aktiviteter som omgivningen ser som positiva aktiviteter. Här              
kommer vi in på den sociala omgivning som motivationsfaktor, där man försöker förstå hur              
man motiveras till ideellt arbete genom relationen till andra. Karriär som motivationsfaktorn            
visar på att ideellt arbete kan innebära fördelar i karriären och därmed motiveras man till att                
fortsätta arbeta ideellt. Den beskyddande motivationsfaktorn fokuserar på människans ego,          
där man arbetar ideellt för att ge tillbaka till samhället och därmed minska sin egna skuld                
över att man själv har det bra ställt. Den sista motivationsfaktorn i VFI modellen är               
förbättring, detta är motivation som menar på att man genom att arbeta ideellt behåller eller               
till och med ökar den positiva känsla som kan uppstå av sitt ideella engagemang. Clary et al.                 
(1998) redogör även för att forskning visat personlig utveckling och ökad självkänsla är             
grunden till engagemanget inom ideellt arbete. Ett liknande sätt att förstå motivationen till             
varför individer väljer att engagera ideellt, är genom de sociala handlingar som människor             
utför gentemot andra i samhället.  
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Weber (1983) beskriver en social handling som en gärning där denna är orienterat mot andra.               
Utefter det har han utvecklat fyra olika handlingstyper, dessa handlingstyper används för att             
förstå en handling i avsikt till att rationellt förklara den. Den första benämns som              
målrationell, där aktören har ett mål hen vill nå och handlingen som utförs är ett rationellt                
medel för att uppnå målet. I den andra handlingstypen - värderationell agerar aktören utefter              
de värden hen vill upprätthålla. Det vill säga att det bestäms av en medveten tro på det                 
exempelvis etiska eller religiösa egenvärdet aktören hyser och där handlingen avser att stödja             
och upprätthålla dessa värden. Den tredje handlingstypen, affektuell handling som är en            
emotionell gärning som bestäms av aktörens specifika känslotillstånd när denna utförs.           
Slutligen den traditionella handlingstypen, som utförs för att de alltid gjort det. Denna             
handlingstyp bestäms av ingrodda vanor och traditioner som aktören införlivat. 
 
Enligt Weber (1983) är både den traditionella och den affektuella handlingen motiv som             
ligger bortom gränsen till vad som överhuvudtaget kallas för “meningsfullt orienterat           
beteende”. Detta eftersom att det inte finns någon medvetenhet hos aktören om sambandet             
mellan handlingen och målet för handlingen som utförs. Dessa handlingar anses inte heller             
vara rationella i och med att de styrs av tradition eller känsla. Skillnaden mellan en               
känslohandling och en värderationell handling är enligt Weber att en värderationell handling            
är det yttersta målet för att handlandet ska bli medvetet utformat. Det som enligt Weber               
(1983) skiljer en mål- och en värderationell handling är att den värderationella aktören             
upplever ett krav om ett visst handlande riktas mot hen och att konsekvenserna av handlandet               
är mindre intressant för aktören. Det vill säga att den värderationella handlingen utförs för att               
aktören vill leva upp till företeelsen, medan den målrationella handlingen bygger på ett             
rationellt beräknande av handlingens konsekvenser. Och att man i denna typ av handling             
överväger aktören olika alternativ för att nå ett visst mål och söker efter den mest effektiva                
handlingen. Aktören ser handlingen som ett medel och inte ett mål i sig.  
 
Det sociala handlandet skulle kunna bidra med ytterligare förståelse till varför människor            
väljer att engagera sig ideellt. En individs engagemang skulle kunna bero på de olika              
handlingstyperna. Att man exempelvis arbetar ideellt av tradition, för att individens känslor            
styr, att man har en medveten tro på något eller för att man vill uppnå ett mål. Sedan finns det                    
ytterligare två sätt att förstå det ideella engagemanget, genom att förstå om handlandet beror              
på att man helt enkelt vill göra en handling mot någon för att endast gynna personen man                 
utför handlingen mot. Eller om det finns egoistiska skäl i handlandet, därför kommer vi nedan               
redogöra för altruism och oegennyttiga handlingar.  
 
2.1.2 Motivation utifrån altruism och oegennyttiga handlingar  
Do Paco et al. (2013) delar in motivation till det ideella arbetet i två delar, det altruistiska och                  
det egoistiska. Altruism innebär enligt Kant (1996) att man arbetar ideellt för att främja              
andras intressen. Altruism och moral är begrepp som är nära relaterade till varandra. Arnold              
(2008) tar upp ett förslag på en definition av begreppet altruism som lyder “En egenskap eller                
en typ av beteende hos en individ kallas altruistiskt om det gynnar en annan individ på                
bekostnad av sig själv utan omedelbar eller lika avkastning” (egen översättning).  
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Kant (1996) menar att människor har en oförmåga att leva isolerade, både om man ser till                
måluppfyllelse och behovet av gemenskap. Vi är i behov av hjälp och stöd från andra               
människor och det är här som altruism kommer in. Dock har människor ofta ett sätt att dras i                  
motsatt riktning. När man som individ är ensam söker man sällskap i form av andra               
människor och när man är i grupp med andra söker man ensamhet. Moderna tankar om               
altruism omfattar två olika teorier som formades efter tillkomsten av evolutionsteorin. Scott            
& Seglow (2007) beskriver dessa två teorier, den första talar om människans djuriska             
beteenden och nämner inget speciellt om avsikterna eller eventuella motiv. Den andra teorin             
handlar om att man applicerar teorin på andra och det bakomliggande till det kan vara allt                
från självuppoffrande till att man övertar andras medel som sitt eget. Den senare teorin har               
blivit mycket omdebatterad i moralfilosofin på grund av att här är motivet och syftet viktiga               
bakomliggande faktorer. 
 
Arnold (2008) beskriver att om man bryter ner definitionen av altruism så finns det alltså               
vissa beteenden som man kan se som altruistiska. Som till exempel om en handling är               
fördelaktig för någon annan än en själv, det sker på sin egen bekostnad, man får ingen                
ersättning för det man utfört och huruvida individen själv väljer att få ersättning för den               
utförda handlingen. Om man talar om äkta altruism kommer individen som utför handlingen             
för andra människors nytta aldrig att bli kompenserad för detta. Reciprocal altruism är istället              
altruism där man hoppas att man ska få ersättning för sina utförda handlingar, även om det                
finns en risk att detta inte kommer att hända.  
 
Lundåsen et al. (2010) talar om ett antal perspektiv som tar upp olika anledningar till varför                
människor väljer att arbeta ideellt. Se bilaga 2, tabell 2. Ett perspektiv tar upp det viktiga i                 
människors ideella engagemang i syfte att kunna ha en fungerande demokrati i vårt samhälle.              
I detta perspektiv är det viktigt att människorna har möjlighet att påverka både sin egen och                
andras situation, men också möjligheten att bidra till samhällets demokrati. På liknande sätt             
talar Bourdieu (1999) om oegennyttiga handlingar, detta är handlingar som utförs med ett             
gott samvete av en individ gentemot andra individer och samhället, men inte för den egna               
vinningens skull. Det vill säga att en individ kan hjälpa andra, utan att förvänta sig att få                 
något ut av det själv. Enligt Do Paco et al. (2013) är altruismen den huvudsakliga               
motivationsfaktorn när det gäller det ideella arbetet. Det finns dock även de så kallade              
egoistiska motiven, detta är egennyttiga motiv hos den ideella arbetaren som gör att den              
stannar kvar och fortsätter vara engagerad i organisationen. På samma sätt påstod även             
Bourdieu (1999) att det inte finns några helt oegennyttiga handlingar och att människan alltid              
handlar utifrån eget intresse, att man utför oegennyttiga handlingar för att få ut något av det.                
Bourdieu (1999) menade att oegennyttiga handlingarna blir egennyttiga, då man utför dem            
för att exempelvis “uppnå status”. Då människor agerar och påverkas av de normer som              
föreligger i det fält de befinner sig i, det som Bourdieu (1999) benämner som Habitus. Det                
kan finnas oegennyttiga habitus i ett samhälle, där utför människor oegennyttiga handlingar            
genom att de känner en viss passion för den uppgiften/aktiviteten som de befinner sig i.  
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Enligt Lundåsen et al. (2010) är Socialt kapital centralt i ett annat perspektiv, som talar om                
begreppet som något människor vill få uttryck för eller skapa. Att vara med i någon slags                
förening kan vara viktigt för att skapa ett socialt nätverk och relationer som då fungerar som                
ett socialt kapital. Tillhörighet är något som ett annat perspektiv betonar och med detta menas               
möjligheten att tillhöra det sociala nätverk som existerar inom den ideella organisationen. De             
nätverk som skapas i organisationerna kan delvis vara välkomnande och präglas av en vilja              
att omfatta alla individer, samtidigt som organisationen i sig gör nytta för samhället. Men det               
kan också vara uteslutande på grund av olika intressen inom organisationen. Lundåsen et al.              
(2010) lägger även fram ett perspektiv som framhåller förpliktelse och som gör att individer              
känner ett ansvar att skapa någonting gemensamt. Med detta menas dock inte bara             
omedelbara insatser utan det kan också handla om medlemskap.  
 
Altruismen är enligt Arnold (2008) en egenskap eller en typ av beteende hos en individ som                
gynnar en annan individ på bekostnad av sig själv. Liknande är oegennyttiga handlingar som              
enligt Bourdieu (1999) är handlingar som utförs av en individ till en annan med gott samvete                
utan att individen gör det för sin personliga vinnings skull. Individen som utför oegennyttiga              
handlingar hyser dock ett visst intresse för uppgiften/aktiviteten den utför. Detta kan likställas             
med de olika handlingarna som Weber (1983) skapat, där handlingarna på olika vis skiljer sig               
genom de olika motiv och mål som tillgodoses när en individ utför handlingen. En annan               
motivationsteori som visar på att människan motiveras utefter de behov som tillgodoses och             
uppfylls är Maslows motivationsteori (Kostenius & Lindqvist, 2006). Denna teori är viktig            
när man talar om motivation då den uppfattas som en av de mest grundläggande för att förstå                 
begreppet motivation.  
 
2.1.3 Maslows motivationsteori 
Enligt Kostenius & Lindqvist (2006) är Maslows motivationsteori någonting som blir centralt            
när det kommer till ideellt arbete eftersom det till stor del bygger på olika typer av                
motivation. Maslows motivationsteori grundar sig i en pyramid eller trappa där de mänskliga             
behoven finns listade, med de mest grundläggande först (Se figur 2, bilaga 1.). Maslows              
bakomliggande tanke till denna teori är att människans behov är hierarkiskt ordnade och             
tillgodoses i en viss ordning.. På den lägsta hierarkiska nivån finner vi de fysiologiska              
behoven. Dessa behov är till exempel hunger, törst och behovet av sex. De fysiologiska              
behoven är så pass grundläggande att de måste tillgodoses för att fokus ska kunna läggas på                
något annat. När de behoven är tillgodosedda kommer vi till nästa nivå som handlar om               
trygghet. Det är behov som hanterar individens koppling till miljön närmast denne. Exempel             
inom detta behov är säkerhet från fara och ekonomisk stabilitet i sin tillvaro. 
 
Kostenius & Lindqvist (2006) beskriver nästa steg i behovshierarkin som gemenskap, det            
handlar om olika former av social kontakt och ett behov av att vara del av en grupp.                 
Självkänsla, som är nästa nivå, handlar också om social kontakt. Dock så betonas här att det                
istället handlar om en individs självförtroende, självbild och självuppskattning. På den högsta            
hierarkiska nivån finner vi självförverkligande. Självförverkligande handlar om att individen          
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strävar mot att bli den bästa versionen av sig själv. Man har här ett behov av att växa som                   
människa och de känslor som driver individen är nyfikenhet.  
 
Dock så har Maslows motivationsteori fått en del kritik för att den bland annat inte kan                
anpassas efter alla individer då alla har individuella behov som väger tyngre (Rakish et.al.              
1992). Enligt Schoug (u.å) kan bland de vanligaste förklaringarna till varför människor inte             
engagerar sig i ideella föreningar vara på grund av andra förpliktelser. Dessa förpliktelser är              
oftast kopplade till karriär och familjeliv. De ideella arbetarna försöker få in sitt ideella              
engagemang i sina så kallade livspussel, som vi behandlar längre ner i teorin. Precis som de                
flesta andra människor i samhället finns det en tidspress i vardagen och man ska helst få ut                 
maximal effekt av varje nedlagd timme. De ideella arbetarna motiveras därför till att försöka              
få ihop bitarna i vardagen, bitar som består av karriär, familj/fritid och det ideella arbetet.               
Motivationen kan påverkas då vissa individer känner stress och att de inte hinner med alla               
bitar och de uppgifter de tagit sig an.  
 
Mitchell & Taylor (1997) beskriver att organisationskulturen är viktig när det gäller            
motivation till arbetarnas ideella engagemang. Organisationskultur förklaras som        
grundläggande livsinställningar och attityder som medlemmarna i organisationen delar. En          
annan teori fokuserar på möjlighetsstrukturen som finns i organisationen och detta talar            
Kanter (1977) mycket om. Kanter (1977) menar att de möjligheter som finns i en              
organisation styr arbetstagarnas engagemang för verksamheten. Om man som individ finner           
möjligheterna i organisationen alltför avgränsade så kan man välja att lägga sitt intresse på              
något som man får ut mer av, som till exempel hemarbete och familjen. Med detta som grund                 
menar Kanter (1977) att det är därför kvinnor ofta väljer att lämna sitt arbete och fokusera på                 
hemmet och familjen istället, detta för att det är oftast kvinnor som har arbeten med få                
möjligheter till utveckling. Enligt Bang et al. (2013) finns det även risken till att lämna det                
ideella arbetet om individen inte känner en tillräcklig vilja till arbetet och därmed heller inte               
presterar då de inte får någon monetär belöning för sin insats.  
 
Utifrån detta ska vi gå in närmare på balansen eller konflikten som kan uppstå i individens                
vardag mellan faktorerna arbete, familj/fritid i förhållande till det ideella arbetet. Vi kommer             
att definiera teorin Work-life Balance samt olika perspektiv och teorier som kan förklara             
varför balansen eller konflikterna mellan arbete och familj/fritid uppstår. Detta genom delar            
som Gränsteori, Tids, roll och beteende konflikter samt Livspusslet.  
 
2.2 Work-Life Balance / Förhållandet mellan arbete och fritid/familj  
Padma & Reddy (2014) talar om socioekonomiska förändringar, exempelvis förändringen på           
synen av vad som är arbetarklass, medelklass och den övre klassen. Men även förändringen              
av den globala konkurrensen, detta kan exempelvis vara prishöjningar och          
konjunktursvängningar i länder som har lett till svårigheter att balansera två viktiga områden             
för anställda. Dessa två områden är enligt Padma & Reddy (2014) arbetslivet och             
familjelivet/fritiden. Detta har fått anställda att gå med i de arbeten som ger en god balans i                 
livet. Även Campbell (2000) menar att normen de senaste 100 åren varit att hemmet och               
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arbetet inte längre befinner sig på samma plats. De har delats upp i olika delar med skilda                 
kulturer från och med den industriella revolutionen. Campbell (2000) beskriver att arbete och             
fritid ses som två separata sfärer, där den ena sfären oftast tenderar till att dominera den andra                 
sfären. Detta kan skilja sig beroende på vilken sfär en människa identifierar sig med,              
konflikter mellan sfären kan uppstå då människan inte kan identifiera sig med den sfär som               
dominerar. Noon et al. (2013) talar om work-life balance och menar att det handlar om               
förmågan där människor kan fortsätta sitt arbetsliv och sitt icke-arbetsliv lyckosamt, utan            
påtryckningar från den ena till den andra. Det vill säga att arbetslivet och tiden som spenderas                
där tar över utan att dominera det övriga livet för en individ. Vad som utgör “balans” mellan                 
sfärerna kan variera från person till person, beroende på deras situationer.  
 
Enligt Noon et al. (2013) kan begreppet “Work-Life Balance” anses vara problematiskt, då             
“work” (arbete) och “life” (övrigt liv) separeras. I verkligheten är arbete en del av livet och                
inte något som är skilt från livet. Dock menar Noon et al. (2013) att Work-Life Balance utgör                 
en känsla av att kraven i en sfär, exempelvis arbetslivet, inte ska behöva påverka andra               
områden i livet negativt. Man behöver se arbete på ett mer allmänt sätt genom att man                
exempelvis tillåter individer uppfylla sina sociala roller utanför arbetslivet. Noon et al. (2013)             
menar även att obalansen mellan arbete och icke-arbete kan ta en av två huvudsakliga former,               
där den ena formen utgör en arbetsbörda som gör det svårt för individer att uppfylla               
skyldigheter i icke-arbetets sfärer, som exempelvis familjen. Där den andra formen utgör            
kraven som tillkommer från familjen eller andra områden i icke-arbetet som gör det svårt att               
uppfylla de skyldigheter som förväntas av arbetet.  
 
Campbell (2000) vars teori vi nämnt kort om ovan, där arbete och fritid ses som två separata                 
sfärer, benämns som en gränsteori. En teori där de två sfärerna integrerar och influerar              
varandra. Riksidrottsförbundet (2004) beskriver att forskning under senare tid fokuserar på           
den ideella sektorn som en egen tillhörande sfär. En sfär som skiljer sig från samhällets               
övriga sektorer, den offentliga sektorn (staten), den kommersiella sektorn (marknaden) och           
den civila samhällssektorn (civila samhället). Nedan redogör vi ytterligare för gränsteorin           
samt de olika sfärerna.  
 
2.2.1 Gränsteori mellan sfärer 
Enligt Riksidrottsförbundet (2004) skiljer sig den ideella sektorn från den offentliga sektorn            
genom att vara privat och att anslutningarna till den ideella sektorn är åtskilda från staten.               
Även att en individs möjligheter till att utöva ett inflytande i den ideella organisationen              
främst sker genom ett aktivt deltagande och inte av andra roller som exempelvis             
skattebetalare eller väljare. Den ideella sektorn skiljer sig från den kommersiella sektorn            
genom att den inte drivs av vinstintressen. Det vill inte säga att den ideella verksamheten inte                
bedrivs av några ekonomiska intressen, men det är däremot en skillnad på att det i ideellt                
engagemang främst är av ideell karaktär. Medan marknadens aktörer drivs av kommersiella            
intressen som kund, företagare eller aktieägare. Slutligen skiljer sig den ideella sektorn från             
det civila samhället genom att vara organiserad. Det vill säga att man gör en skillnad mellan                
att vara formellt organiserad i form av schemalagda aktiviteter och formaliserade           
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beslutsprocesser. Till skillnad från de informella aktiviteter och åtaganden i den civila            
samhällssektorn som bland annat kännetecknar familje- och vänskapsrelationer.  
 
I teorin om sfärerna menar Campbell (2000) att människor använder andra språk och             
beteenden i de olika sfärerna. Om det inte är allt för stor kontrast mellan sfärerna, kan                
individen lättare röra sig mellan dem. Med språk och beteenden menas att man ändrar sitt               
beteende och språk efter den miljö man befinner sig i, det handlar helt enkelt om att gå in i                   
olika roller. Campbell (2000) definierar balans som tillfredsställelse, denna tillfredsställelse          
uppstår när förhållandet mellan arbete och familj fungerar bra samt att det inte uppstår någon               
rollkonflikt mellan de två sfärerna. Campbell (2000) definierar även tre olika typer av             
gränser, den psykiska gränsen, som skapas när individen sätter regler för vilka beteenden och              
tankar som ska tillåtas i de olika sfärerna. Den fysiska gränsen som innebär att sfärerna är                
avgränsade beroende på vart något äger rum. Slutligen den rumsligt betingade gränsen, var             
något äger rum. Exempelvis att man efter sin arbetstid ägnar sig åt sin familj, detta vill säga                 
att tiden är viktig då den uppträder som en gränssättare.  
 
D´Abate (2005) talar i sin teori om gränser som anses vara flexibla samt tillåter hemmet och                
arbetslivet att smälta ihop. Att exempelvis ta emot familjeorienterade telefonsamtal under           
arbetstiden eller jobbrelaterade telefonsamtal i hemmet är exempel på hur människor           
dagligen korsar gränserna mellan områdena arbete och familj. D´Abate (2005) menar att de             
olika sfärerna har olika krav. Individer upplever krav från tre olika sfärer av sitt liv, sitt jobb                 
eller karriär, sin familj, bostad eller sitt hemliv och slutligen från sitt sociala liv så som                
fritidsaktiviteter eller personliga intressen. Kraven upplevs genom att var och en av dessa             
sfärer kräver varierande mängder uppmärksamhet. Enligt normen tros arbetslivet dominera          
dagtiden på veckodagarna, medan hemmet, familjen och fritidsintressena spelar en större roll            
under kvällstid och helger. Det föreslås dock att detta inte är fallet, utan att arbete, hem och                 
fritid inte är separata enheter.  
 
Enligt Schoug (u.å) finns det olika faktorer som kan motivera engagemanget för de ideella              
arbetarna, dels om man utgår från individen samt att man måste anpassa arbetsformerna efter              
individens vardag. Det ideella arbetet anpassas därmed efter individens önskemål och           
förutsättningar. Motivationen skapas utifrån att den ideella arbetarens kompetens- och          
autonomibehov, det vill säga att arbetarens självständiga behov tillfredsställs. På liknande vis            
menar D´Abate (2005) att arbetsgivare kan upprätthålla en viss gränskontroll eller stödja            
integrationen mellan gränserna genom att exempelvis anordna motionsmöjligheter, flextid         
eller barnomsorg. Företagens olika metoder och strategier för att hjälpa individer integrera            
mellan de olika gränserna kan vara till hjälp, men de är även dyra och svåra att tillämpa                 
beroende på den anställdes behov och arbetssituation. Noon et al. (2013) tar upp en teori som                
visar på att gränsen och integrationen mellan sfärerna kan leda till olika konflikter sfärerna              
mellan, nämligen tids, roll och beteende konflikter som vi behandlar nedan.  
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2.2.2 Tids, roll och beteende konflikter 
Greenhaus & Beutell (1985) har identifierat tre huvudsakliga källor eller konflikter mellan de             
två sfärerna, arbete och icke-arbete. Den första benämner de som Time-based conflict, som             
innebär att den tid som spenderas i en sfär resulterar i mindre tid än vad som faktiskt behövs                  
och finns tillgängligt i andra sfärer. Exempel på detta kan vara om en individ har långa                
arbetstimmar eller tar med sig sitt arbete hem, då kan det uppstå problem eftersom att               
individen inte fokuserar på det arbete som behövs i hemmet som att diska, laga mat, etcetera.                
Den andra Strain-based conflict innebär att det blir svårt att utföra sina skyldigheter i andra               
sfärer om man är för ansträngd i en annan sfär. Exempelvis om man har problem i hemmet                 
eller med sig själv, kan detta resultera i att man har svårt att koncentrera sig på sitt arbete.                  
Den tredje och sistnämnda konflikten Behaviour-based conflict, innebär att ett visst           
rollbeteende som krävs i en sfär är olämpligt för det rollbeteende som krävs i en annan. Detta                 
kan exempelvis vara när en individ har en roll som arbetsledare och där dagarna går ut på att                  
ge instruktioner. Ifall den här individen tar med detta beteende tillbaka till hemmet kan det               
leda till konflikter och problem familjen sinsemellan. 
 
Greenhaus et al. (2002) har i sin studie undersökt sambandet mellan arbets- och familje              
balans och livskvalitet. Studien utgick från ett bedömande av tre komponenter i arbets- och              
familje balans, den första Tidbalans, där lika mycket tid ägnas åt arbete och familjen. Den               
andra Deltagande balans, där man deltar lika mycket i arbetet och i familjen, den tredje               
Tillfredsställd balans, där man är lika nöjd i sitt arbete som man är i sin familj. Resultatet av                  
undersökningen visade att personer som investerat mycket tid både på arbetsplatsen och            
familjen, men mest tid på familjen upplevde högre livskvalitet. De individer som ägnade mer              
tid åt arbete än familjen upplevde istället en lägre livskvalitet. En annan teori som utgår från                
att mängden av tid som spenderas i olika sfärer kan variera är framtagen av Bourdieu (1999),                
teorin urskiljer fem olika sätt att hantera det han kallar för livspusselt. De faktorer som               
används för att urskilja dem är dels tid men även ekonomi.  
 
2.2.3 Livspusslet 
Bourdieu (1999) talar om det sociala rummet, med detta menas samhället, som han beskriver              
som ett fält med tvingande effekter och mindre tvingande effekter där individen själv beslutar              
om sin synpunkt beroende på var man befinner sig i detta fält. Två typer av kapital som blir                  
viktiga i det sociala rummet är tid och ekonomi. Det sociala rummet (samhället) omfattas av               
fyra fält i ett diagram där två faktorer i taget jämförs med varandra. Till exempel så kan man                  
jämföra tid och ekonomi. I den horisontella axeln är den ena faktorn svag och den andra stark                 
och i den vertikala är det tvärtom. Genom att använda sig av detta diagram så kan man                 
tydliggöra det sociala rummets makt. Utifrån det diagrammet som Bourdieu (1999) tagit fram             
så kan man urskilja fem olika sätt att hantera sitt livspussel utifrån individers olika              
levnadsförhållanden. De faktorer som används är tid och ekonomi. Den första strategin för att              
hantera sitt livspussel kallas de karriärbundna, denna strategi grundar sig i individer som har              
en låg tillgång till tid, men en hög ekonomisk tillgänglighet. Lönearbetet tar upp den mesta               
tid som finns att förfoga och det blir då denna del av livet som hamnar i centrum. Den här                   
gruppen individer finner ofta att tiden inte räcker till och måste då avstå från en del                
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aktiviteter. Kraven hemifrån och från arbetet är något som pressar individen och som då får               
svårt att kombinera dessa två.  
 
En annan strategi som Bourdieu (1999) tagit fram är de obehövda som utmärks genom              
individernas höga tillgång på tid och låga tillgång ekonomiskt. Detta grundar sig i en              
arbetslöshet eller sjukskrivning. Den låga ekonomiska tillgången är något som pressar           
individen och som skapar frustration i det övriga livet. De oberoende, som Bourdieu talar om,               
som är en strategi som präglas av ett större flöde av både tid och ekonomi. Dessa individer                 
saknar dock den sociala gemenskap som ett arbete tillför. De omhändertagande har en låg              
tillgång till tid och ekonomi. Detta gör den strategin till en kombination av de karriärbundna               
och de obehövda. Denna grupp är därför särskilt pressad ekonomiskt och de            
konsumtionsideal som finns är därmed svåra att uppnå. Slutligen finner vi gruppen de             
balanserade som har en bra balans mellan faktorerna tid och ekonomi i det vardagliga livet.               
Många gånger har dock dessa individer fått omvärdera sitt liv för att finna den här balansen.  
 
Enligt Schoug (u.å) kan de ideella föreningar individer engagerar sig i inte förändra             
förutsättningarna i samhället, men de skulle kunna anpassa arbetsformerna så att det ideella             
arbetet faktiskt kan rymmas i en individs livpussel. Förutsättningarna skulle kunna vara att             
man inför distansmöten med hjälp av IT-verktyg, exempelvis genom datorer eller           
mobiltelefoner. Ett annat exempel skulle kunna vara att föreningarna avgränsar tids- och            
ansvarsmässiga uppdrag, genom kampanjer som de ideellt aktiva sedan utför.  
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3. Metod  
 

I metodkapitlet redogör vi för hur vi gått tillväga vid utförandet av denna studie. Vi kommer                
bland annat redogöra för val av metod, utformning av intervjuguide samt en ingående             
förklaring till bearbetningen av studien.  

 
 
3.1 Val av metod 
I vår studie valde vi att utgå från en kvalitativ metod då vi sökte djupare svar från våra                  
informanter. Syftet var att undersöka varför intervjupersonerna väljer att arbeta ideellt och på             
vilket sätt våra informanter motiveras till det ideella arbete, samt om informanterna upplever             
balans eller konflikter mellan arbete, familj/fritid och ideellt arbete. Våra frågeställningar är            
följande: Varför väljer informanterna att engagera sig ideellt? Upplever informanterna balans           
eller konflikter mellan sin huvudsakliga syssla, sin familj/fritid och det ideella           
engagemanget? Vi tycker därför att en kvalitativ metod lämpar sig för syftet med denna              
undersökning. Det kan vara enklare att fånga informanternas upplevelser av bland annat det             
ideella arbetet genom en intervju istället för en enkät. En enkät som mätinstrument             
undersöker hur något är på ett visst sätt, medan en kvalitativ studie undersöker varför något               
är på ett visst sätt. Enligt Olsson & Sörensen (2011) innebär den kvalitativa metoden att det                
finns en närhet och öppenhet mellan forskaren och informanten. Målet med en intervju är att               
man genom språket ska förstå varandras världar. Förståelsen finner man ut efter de frågor              
forskaren ställer till informanten. Forskaren tolkar och beskriver sedan den inhämtade           
informationen, för att därefter finna ett samband mellan intervjupersonernas subjektiva värld           
och olika teorier. 
 
3.2 Datainsamlingsmetod 
Arbetet påbörjades genom att diskutera fram en problemställning. Vi var från början            
intresserade av ämnet Work- life Balance, men för att utforska ämnet ytterligare valde vi att               
lägga in ännu en faktor. Detta genom att lägga till ideellt arbete. Det finns en hel del tidigare                  
studier som påpekat förhållandet mellan arbete och familj, men inte alls många studier som              
undersöker förhållandet mellan arbete, familj/fritid och ideellt arbete. Kvale & Brinkmann           
(2014) menar att en problemställning är viktig att börja med innan man ska börja med sina                
intervjuer. En annan viktig del att börja med är tematisering, som innebär att man formulerar               
forskningsfrågorna och gör ett teoretiskt klargörande av det tema som ska undersökas. Ett             
klargörande får man genom att undersöka varför, vad och hur. För att kunna besvara frågan               
“hur”, så ska man först ha besvarat “varför” och “vad”. Varför innebär att man ska klargöra                
syftet med studien, man kan exempelvis göra intervjuer för att få empirisk kunskap om              
intervjupersonernas erfarenheter av ett ämne. Syftet med vår studie är att till viss del förstå               
varför de väljer att engagera sig ideellt och genom en intervju får vi empirisk kunskap om                
intervjupersonens erfarenhet av bland annat ämnet ideellt arbete. Vad innebär att forskaren            
skaffar sig förkunskap om det ämne som ska undersökas, detta för att kunna grunda en bas.                
För att kunna skaffa oss förkunskap om det ämne vi valt att studera har vi sökt efter relevant                  
litteratur, detta för att finna teorier och begrepp som skulle kunna förklara förhållandet mellan              
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arbete, familj/fritid och ideellt arbete. Vi sökte efter böcker och vetenskapliga artiklar genom             
onesearch via Karlstads universitets hemsida. Vi fann även andra studier inom ämnet Work             
Life- Balance och ideellt arbete som hjälpsamma verktyg då vi kunde inspireras av olika              
begrepp och teorier inom ämnet, samt se hur de gått tillväga för att sedan finna ett eget sätt att                   
strukturera studien på. Hur innebär att man skaffar sig kunskap om olika intervju- och              
analystekniker för att sedan avgöra vilket som är mest lämpligt i sammanhanget (Kvale &              
Brinkmann, 2014). Vi ville utforska och få människors upplevelse av det ideella arbetet.             
Detta genom att de känner sig bekväma och kan uttrycka sina erfarenheter av sitt ideella               
engagemang, huvudsakliga syssla, samt familj/fritid på ett sådant sätt som hjälper oss framåt i              
vår studie.  
 
3.3 Presentation av informanterna 
Nedan gör vi en kort presentation av våra informanter, vi redogör i följd deras namn som är                 
fiktiva, det vill säga att de är påhittade namn som vi anser passar bra på våra informanter.                 
Sedan redogör vi för deras riktiga ålder, vilken ideell sektor de engagerar sig i, samt vilken                
huvudsaklig syssla de har (om det arbetar eller studerar). Av konfidentiella skäl kommer vi              
inte att redogöra för deras arbetsuppgifter och ytterligare beskrivning av arbetet de gör, då det               
finns en risk att avslöja vilka informanterna är.  
 
Kulturella föreningar: 

● Mario, 26 år engagerar sig ideellt inom den kulturella sektorn och studerar heltid             
arbetar även deltid.  
 

● Amanda, 26 år engagerar sig ideellt inom den kulturella sektorn och arbetar heltid.  
 

Sociala föreningar:  
● Ida, 27 år engagerar sig ideellt inom den sociala sektorn, studerar heltid och arbetar              

deltid. 
 

● Lisa, 28 år, engagerar sig ideellt inom den sociala sektorn och arbetar halvtid samt              
studerar halvtid. 
 

● Agneta, 53 år, engagerar sig ideellt inom den sociala sektorn och arbetar heltid. 
 
Idrottsföreningar:  

● Malin, 43 år, engagerar sig ideellt inom idrottssektorn och arbetar heltid.  
 

● Bengt, 46 år, engagerar sig ideellt inom idrottssektorn och arbetar halvtid. 
 

● Ola, 41 år, engagerar sig ideellt inom idrottssektorn och arbetar heltid.  
 
 
 

20 



 

3.4 Urval  
I vår studie ville vi se om engagemanget inom det ideella arbetet samt balansen eller               
konflikterna mellan de olika livsfärerna kan variera beroende på vilken ideell sektor våra             
informanter befinner sig i. Vi utgick från ett strategiskt urval som enligt Trost (2010) innebär               
att man väljer ut ett antal variabler som är av teoretiskt betydelse, när man valt ut variablerna                 
väljer man ut ett antal där dessa egenskaperna är iakttagbara.. Vi valde att utgå från tre olika                 
föreningar som arbetar ideellt, nämligen kulturella föreningar, sociala föreningar samt          
idrottsföreningar. Enligt Starrin & Svensson (1994) gäller det att skapa förutsättningar för att             
få en variation i hur en viss undersökningsgrupp exempelvis uppfattar en och samma             
företeelse. Om man har ett krav på variationsbredd innebär det att man mer eller mindre               
handplockar informanter med tanke på olika redogörelser som kan vara intressanta för            
sammanhanget. Att man utgår från intervjupersoner som kan ha olika erfarenheter av den             
företeelse som utgör studiens fokus. Detta kan exempelvis vara att intervjupersonerna har            
olika attityder, värderingar och att det även finns skillnader i exempelvis kön, ålder, och              
arbetsplats (Starrin & Svensson, 1994). Genom att systematisera urvalet av intervjupersoner           
får man tag på det man önskar att få tag på och ett strategiskt urval är hjälpmedlet för att                   
förhoppningsvis få variation bland de intervjuade (Trost, 2010). Vi bestämde oss för att             
försöka få tag på intervjupersoner i olika åldrar, både män och kvinnor samt försöka finna               
personer som befinner sig i olika faser i livet. Med det menar vi deras civilstånd samt om de                  
har barn eller inte. Detta då vi anser att det kan vara intressant att få en uppfattning om                  
engagemanget eller balansen skiljer sig beroende på informantens ålder, kön och livsfas.  
 
Vi använde oss av bekvämlighetsurval i strävan efter informanter som kunde uttrycka sina             
erfarenheter av vårt undersökningsområde. Enligt Trost (2010) är bekvämlighetsurval en          
praktisk och vanlig metod att använda sig av för att få ett strategiskt urval och innebär att                 
man tar det man råkar finna. Inom de kulturella föreningarna hade vi någorlunda koll på vilka                
personer som engagerar sig ideellt. Detsamma gällde för några personer från de sociala samt              
idrottsföreningarna. Därefter kontaktade vi dem via telefonsamtal och frågade om de skulle            
vilja ställa upp som intervjupersoner. För att få tag på ytterligare intervjupersoner inom den              
sociala sektorn sökte vi via internet efter ideella föreningar. Vi visste att vi gärna ville ha                
informanter som exempelvis befinner sig inom ideella föreningar som arbetar med utsatta            
kvinnor, nyanlända flyktingar eller upphittade och hemlösa djur. Efter att ha funnit ideella             
föreningar inom dessa områden kontaktade vi dem via email och telefon. Några av dem fick               
vi svar av via telefonsamtal, medan andra tog upp frågan i föreningen och därefter kontaktade               
oss när de fann personer som ville ställa upp som informanter. På samma vis fick vi tag på                  
ytterligare informanter från idrottsföreningar, då vi tack vare vår handledare kunde få tag på              
dessa personer. Handledaren kontaktade först de personer han trodde kunde va intresserade            
av att ställa upp som intervjupersoner. När de sedan svarat att de gärna ställer upp, fick vi                 
deras uppgifter och kontaktade dem via telefon, för att bestämma bland annat när och var vi                
skulle intervjua dem. 
 
Denna typ av urval kan däremot bli svår att använda sig av i ett strategiskt urval, det vill säga                   
när man ber om hjälp av andra för att få tag på personer att intervjua. På så vis är det svårt att                      
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följa ett strategiskt urval och man får mer eller mindre nöja sig och ta emot de                
intervjupersoner man får (Trost, 2010). I vårt fall visste vi om att alla som arbetar inom den                 
ideella föreningen där vi fick ta hjälp med att finna informanter till, i stort sett passade in i de                   
variabler vi efterfrågade. Vi efterfrågade personer som arbetade ideellt inom föreningen och            
som har ett lönearbete eller studerar. Av de informanter vi tidigare valt ut såg vi till att det                  
fanns en variation bland kön och ålder, vilket i sin tur betydde att det inte spelade så stor roll                   
vilka variabler informanterna från den efterfrågade föreningen passade in på. 
  
3.5 Intervjuguide  
Enligt Kvale & Brinkmann (2014) är det viktigt att strukturera intervjun för att få det så likt                 
ett vardagligt samtal som möjligt. Den kvalitativa intervjumetoden går ut på att man söker              
förståelse från intervjupersonens syn på världen. Det är också viktigt att man utifrån             
informantens perspektiv kan få ut fakta ur deras erfarenheter. Intervjuerna genomförde vi            
utifrån en halvstrukturerad intervjuguide, se bilaga 3. Denna typ av intervju söker förståelse             
från intervjupersonernas vardagsliv sett utifrån deras egna perspektiv. Intervjun liknar ett           
vardagssamtal, men syftet grundar sig i att det varken är ett öppet vardagssamtal eller ett               
slutet frågeformulär. Den utförs istället från en intervjuguide som lägger fokus på vissa frågor              
och kan innehålla förslag på frågor som kan ställas (Kvale & Brinkmann, 2014).  
 
Vi skapade en inledning där vi har med vårt syfte och frågeställningar för att tydliggöra vad                
det är vi undersöker. Vi har också med bakgrundsfrågor för att få fram data rörande till                
exempel intervjupersonens ålder, civilstånd och huruvida denne har hemmavarande barn. De           
andra bakgrundsrelaterade frågorna omfattades av fem frågor rörande intervjupersonens         
tidigare arbetslivserfarenhet och dennes nuvarande huvudsakliga syssla. Enligt Lantz (2013)          
brukar dessa inledande bakgrundsfrågor kallas för bakgrundsvariabler och dessa används för           
att intervjuaren ska kunna skapa sig en bild av den situation som intervjupersonen befinner              
sig i. En inledning med dessa typer av faktafrågor kan också vara viktigt för att fastställa den                 
stämning som kommer att råda under intervjun och hur sinnesstämningen kommer att vara             
mellan intervjuaren och intervjupersonen. Vi genomförde totalt åtta intervjuer som          
tidsmässigt varade mellan 30 - 45 minuter. Intervjuerna genomfördes på platser som            
intervjupersonen kände sig bekväm med, vilket blev på universitetet eller deras arbetsplats.  
 
När vi arbetade med framställningen av vår intervjuguide delade vi upp frågorna i olika              
områden. Detta gjorde vi eftersom vi skriver om Work Life - Balance i kombination med               
ideellt arbete för att få med en del rörande informanternas lönearbete eller studier,             
fritid/familjeliv samt det ideella engagemanget. Dessa frågor utgör majoriteten av intervjun           
och dessa sammanfattas till 34 stycken uppdelade i sju olika områden. Till nästan varje fråga               
hade vi också en följdfråga som syftar till att intervjupersonen ska utveckla sitt svar. Dessa               
följdfrågor var ofta frågor som till exempel, Varför? Hur? När? Var?. Vi fick även anpassa               
vissa följdfrågor efter informanterna. Detta då deras ordval och uttalanden uttrycktes på olika             
sätt och för att följa upp frågan fick man anpassa sig efter dem. Enligt Olsson & Sörensen                 
(2011) tenderar frågeställningarna att ändras i takt med arbetet om man väljer en kvalitativ              
metod. Kvale & Brinkmann (2014) menar att intervjuaren ska hjälpa informanten fortsätta            
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berätta mer genom att rikta följdfrågorna till informanten istället för att strikt följa             
intervjuguiden. Enligt Ahrne & Svensson (2015) kan man exempelvis använda informantens           
egna ord vid följdfrågor, på så vis tydliggör intervjuaren sitt intresse för det som studeras och                
kan förhoppningsvis få den intervjuade att känna sig trygg och berätta mer. Detta nämner              
även Kvale & Brinkmann (2014) som menar att genom att upprepa informantens ord i              
följdfrågan utvecklas svaret vidare till mer specifikt sonderande frågor, till mer eller mindre             
tolkande frågor och slutligen till några motfrågor.  
 
3.6 Databearbetning/analys 
Intervjuerna spelades in på våra mobiltelefoner, i efterhand transkriberade vi inspelningarna           
på våra datorer, vi förde alltså ner ljud (vad informanterna sagt) till skrift (Kvale &               
Brinkmann, 2014) och skrev sedan ut dem i pappersformat. Den metod vi använt oss av för                
att analysera vår data är tematisering, som enligt Ahrne & Svensson (2015) innebär att man               
utvecklar sin empiriska data till ett antal analytiska teman. På detta sätt kan man lyfta datan                
till en högre analytisk nivå samtidigt som den sammanfattas på ett effektivt sätt. Tematisering              
är effektivt då man finner mening, likheter och struktur i den empiriska datan. Den här               
sortens analys passade vår studiemetod för att vi samlade in en mängd data som innehöll               
personliga perspektiv och beskrivningar av bland annat det ideella arbetet. Efter att ha skrivit              
ut våra transkriberingar satt vi tillsammans på universitetet och påbörjade databearbetningen           
genom öppen kodning som enligt Olsson & Sörensen (2011) innebär att man omvandlar             
rådata från mer empiriskt data till en mer gripbar databild. Det syftar till att bryta ner den                 
inhämtade datan till mindre stycken genom att identifiera begrepp. För att kunna få en mer               
gripbar databild måste forskaren befinna sig mycket nära materialet, analysera utskriften rad            
för rad och skriva kommentarer i marginalen.  
  
Enligt Ahrne & Svensson (2015) börjar forskaren sitt arbete med att kommentera utskriften             
spontant i syfte att ordna upp materialet, för att kunna vara så öppen och nyfiken som krävs.                 
Därefter börjar man använda ett alltmer begränsat begreppsval i syfte att sortera ner             
informationen till mer övergripande begrepp, då saker och ting återkommer och man ser ett              
mönster. Som forskare vill man inte ge en missvisande bild av materialet och kan inte heller                
välja citat och anteckningar fritt. Man gör en god representation av materialet och lyfter fram               
det som passar bäst på det forskaren är ute efter, det vill säga det som är centralt i studien.                   
Man arbetar också med reducering då man inte kan ha med allt insamlat material. Det skapas                
då en koncentration av vad det viktiga i arbetet är. Slutligen ska forskaren argumentera för               
materialet, det innebär att man använder materialet i relation till tidigare teorier, studier eller              
material som man refererar till. Denna diskussion som man för med sina begrepp syftar till att                
övertyga läsaren om att den hypotes man haft sedan man började undersökningen stämmer             
(Ahrne & Svensson, 2015). I fallet med vår undersökning hade vi någon känsla av eller               
uppfattning om att de som arbetar ideellt har någon form av intresse för det ideella arbetet, i                 
och med att de engagerar sig utan någon ekonomisk ersättning.  
 
Efter att vi avslutat vår öppna kodning sammanfattade vi våra nyckelord och teman, vi valde               
ut det vi ansåg vara viktigast och mest relevant för vår studie. För att kunna sammanfatta våra                 
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transkriberingar till teman valde vi att klippa och klistra i texten. På så vis förde vi samman                 
liknande synpunkter från våra informanter och detta gav oss struktur på vårt material. De              
teman som konstruerades utefter dessa nyckelord var följande, Engagemangets livspussel          
samt Belöningsformer och den ideella entusiasmen. 
 
Vi har haft med oss teorier in i intervjuguiden och observerat åtta olika fall för att kunna yttra                  
oss om det fenomen vi undersöker. Vi har sett mönster i empirin, dessa mönster har vi försökt                 
finna potentiella förklaringar till. Vi anser att vi under vår process arbetat på ett abduktivt               
sätt, som enligt Olsson & Sörensen (2011) innebär att man växlar mellan att vara deduktiv               
och induktiv. I ett deduktivt arbetssätt utgår forskaren från en befintlig teori och genom detta               
blir forskningsprocessen mindre påverkad av subjektiva uppfattningar. Det finns med andra           
ord en teori som säger hur relationerna mellan olika förhållanden ser ut i verkligheten. Det               
induktiva arbetssättet utgår forskaren från upptäckter i verkligheten och sammanför sedan           
detta till allmänna principer, därefter bildas teorin. Det abduktiva arbetssättet pendlar alltså            
mellan dem genom att det induktiva sättet görs exempelvis en lägesbeskrivning inom ett             
område som beskrivs och förstås av informanterna. Och med hjälp av det deduktiva sättet              
ökas kunskaperna med hjälp av tidigare teoretiska förutsättningar.  
 
3.7 Validitet & Reliabilitet 
Reliabilitet handlar enligt Trost (2010) till stor del om trovärdighet och att den mätning som               
görs är stabil. Trovärdighet innebär att man ska tro på det man läser i en vetenskaplig studie                 
och forskningen ska vara noggrann för att anses vara trovärdig (Trost, 2010). Det vi dels gjort                
för att visa trovärdighet i vår studie är att tydligt beskriva de olika delarna i vår                
forskningsprocess. I diskussionsdelen lyfter vi dessutom fram och beskriver de svagheter och            
styrkor som vi anser finns i materialet. Eftersom vi varit två intervjuare kan detta ha påverkat                
informanternas svar. Enligt Kvale & Brinkmann (2014) handlar reliabilitet om hur           
intervjupersonerna kommer att förändra sina svar under en intervju och ge olika svar till olika               
intervjuare. Ett exempel där vi misstänker att informanten inte hade uttalat sig på samma sätt               
är om det hade varit en manlig intervjuare, någon äldre eller någon med mer erfarenhet. Detta                
misstänker vi då vi dels fått uttalanden om könsaspekter från några av informanterna, det              
hade kanske inte uttryckts på samma vis eller inte alls om det varit en annan intervjuare. Vi                 
delade upp informanterna jämt mellan oss och intervjuade var för sig, vår empiri kan ha sett                
annorlunda ut om vi intervjuat alla våra informanter tillsammans eller var för sig. Kvale &               
Brinkmann (2014) menar att om två olika personer utför intervjuerna och transkriberingarna            
skulle detta kunna påverka undersökningens reliabilitet då dessa två personer uppfattar           
påståenden och fenomen på olika sätt. Vi tror dock inte att vår empiri hade sett speciellt                
annorlunda ut, då vi under alla intervjuer använt oss av i princip samma frågor. Sedan har det                 
självklart varit så att vi ställt frågorna på olika sätt och i vissa fall har vi ställt olika                  
följdfrågor, vilket vi nämnt tidigare. Vi har dock fått göra på detta vis då det varit ont om tid.  
 
Trost (2010) menar att när man talar om validitet kommer man istället in på giltighet, där det                 
mer konkret handlar om att man vill att frågorna ska mäta det de är avsedda att mäta. I en                   
kvalitativ intervju handlar det då om att ta reda på hur intervjupersonen tolkar ett begrepp               
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eller ett fenomen. Vi anser att vi har lyckats med att mäta det som var avsett att mäta, detta                   
genom att vi lyft fram intressanta citat som belyser våra forskningsfrågor. Empirin har även              
analyserats noga utifrån sitt sammanhang och kopplats till våra teorier. Vi som relativt “nya”              
forskare har möjligen inte det som inom validitet kallas för hantverksskicklighet, som innebär             
att validering ska finnas med under hela forskningsprocessen, för att på så sätt kontrollera              
forsknings resultatets trovärdighet, rimlighet och tillförlitlighet (Kvale & Brinkmann, 2014).          
Vi anser att vi under forskningsprocessen klargjort den pågående processen genom vår            
teoretiska referensram samt syfte för att validera att vårt arbete går framåt enligt planering. 
 
Den metod som vi valt att använda oss av i uppsatsen fungerar bra om man ser till de                  
frågeställningar som vi vill besvara. Till skillnad från en kvantitativ metod så anser vi det               
viktigt i den här undersökningen att vi får mer utförliga svar. Vi anser att om intervjun varit                 
mer öppen hade det blivit svårare att få intervjupersonen att besvara det som vi velat att de                 
besvarat och inte gett lika stort djup i intervjun. Genom att vi har strukturerat upp frågorna                
som vi har blev intervjun mer riktad mot det vi ville veta, samtidigt som de gärna fick                 
reflektera fritt gällande orsaker och ge exempel. Den metod vi valde att använda hade många               
styrkor gällande frågornas upplägg och ordningsföljd, men ska man vara kritisk så kunde vi              
använt oss av mer öppna frågor för att få en bredare förklaring till vissa företeelser. Gällande                
kvaliteten på vårt empiriska material anser vi detta vara intressant och möjligt att koppla till               
den teori som vi valt att lyfta fram. De resultat som vi kommit fram till blir dock svårt att                   
empiriskt generalisera på grund av dels urvalsförfarandet, dels för det förhållandes lilla            
antalet informanter. Däremot tror vi inte att resultatet vi fått fram är några unika upplevelser               
av det ideella arbetet som endast våra informanter erfarar. Resultaten går alltså att referera till               
de teorier vi tagit upp för att jämföra vårt resultat med det teorierna förklarar.  
 
3.8 Forskningsetiska överväganden  
Vi har under vår intervjuguide och bearbetningen av vår data utgått från krav som syftar till                
att skydda individer som ingår i undersökningar. Det grundläggande individskyddskravet          
konstrueras i följd av fyra allmänna huvudkrav på forskningen, dessa krav kallas för             
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet     
(Vetenskapsrådet, 2015). Kraven har uppkommit för att skydda deltagarna mot bland annat            
fysiska och psykiska skador, samt kränkningar och förödmjukelse, nedan redogör vi för            
samtliga krav.  
 
Informationskravet handlar enligt Vetenskapsrådet (2015) om att forskaren ska informera de           
som deltar i forskningen om studiens syfte samt hur undersökningen i stora drag kommer att               
genomföras. Det ska tydligt framgå att deltagandet är frivilligt, även uppgifter om hur             
forskningsresultaten kommer att offentliggöras. Dessa uppgifter ska ske innan intervjun          
påbörjas. Vi informerade våra informanter om undersökningens syfte, vad intervjun skulle           
användas till när vi först kontaktade dem, detta skedde dels muntligt till de som svarade i                
telefonen och dels skriftligt till dem vi fick maila.  
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Samtyckeskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2015) att deltagarna i studien har rätt till att             
bestämma över sin medverkan. Därmed behöver forskaren få informanternas samtycke till           
deras deltagande. I vissa fall om informanterna är under 15 år, så måste samtyckes hämtas               
från informantens vårdnadshavare. I vårt fall valde vi informanter som var över 18 år, på så                
detta var inget vi behövde. Istället gjorde vi det klart för informanterna att det är frivilligt, på                 
så vis att vi frågade om de skulle kunna vara intresserade av en intervju. Och de själva fick                  
tacka ja eller nej. Deltagarna i studien ska även ha rätt till att avbryta sitt deltagande när som                  
helst under undersökningen utan att de ska få några negativa följder (Vetenskapsrådet, 2015).             
Detta informerade vi deltagarna i samband med vår första kontakt med dem.  
 
Enligt Vetenskapsrådet (2015) utgår Konfidentialitetskravet från att alla i undersökningen ska           
ges största möjliga konfidentialitet och att personuppgifterna ska hanteras på ett sådant sätt             
att obehöriga inte kan ta en del av dem. En läsare ska alltså inte kunna identifiera personer                 
som deltagit i studien. I samband med vårt första kontakt med deltagarna informerade vi dem               
att deras identitet och uppgifter kommer att hanteras och redovisas konfidentiellt. Detta            
kunde vi säkra dem genom att dels inte ange några namn eller inom vilken organisation de                
befinner sig i.  
 
Nyttjandekravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2015) att de insamlade uppgifterna från          
varje enskild individ som ingår i undersökningen endast får användas för forskningsändamål            
och inte andra syften samt att deltagarnas uppgifter endast används i den relevanta studien.              
Detta har vi tagit hänsyn till genom att endast använda det inom denna studie och sedan                
förstöra den data som vi fick in. På så vis kan varken vi eller någon annan använda den i                   
något annat syfte än för denna studies forskningsändamål.  
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4. Analys och resultat 
 

I detta kapitel presenterar vi studiens analys och resultat. Kapitlet bygger på att vi redovisar               
de teman vi genom kodning framställt, Engagemangets livspussel som utgår från Work-Life            
Balance samt Belöningsformer och den ideella entusiasmen som utgår från motivation. Vi            
kommer även sammanväva de teoretiska utgångspunkter vi redogjort för i kapitel två med de              
teman vi erhållit i det insamlade empiriska materialet.  

 
 
Kort sammanfattning av de ideella sektorerna 
För att få en tydligare inblick av de olika sektorerna informanterna befinner sig i utan att                
bryta mot konfidentialitetskravet, redogör vi kort för varje ideell sektor. Informanterna i den             
kulturella sektorn arbetar inom föreningar som riktar sig mot utsatta individer, därmed kan             
den till viss del kopplas till den sociala sektorn som riktar sig mot utsatta människor samt                
djur. Informanterna i den kulturella sektorn har en ekonomiskt ersättning, dock är inte allt i               
det ideella arbetet betalt och de gör mycket mer utöver sin ersättning. Det menas alltså att de                 
får ett arvode för vissa uppdrag inom den ideella föreningen. I idrottssektorn får de ett arvode                
som exempelvis ett säsongskort eller en middag en gång om året. I den sociala sektorn finns                
ingen form av ekonomisk ersättning eller något arvode.  
 
4.1 Engagemangets livspussel  
Det ideella engagemanget för våra informanter varierar, de engagerar sig olika mycket och på              
olika sätt. De flesta av dem spenderar över fem timmar i veckan och få av dem spenderar                 
drygt en till två timmar på ideellt arbete. Några av dem brinner för sitt ideella arbete, medan                 
några av dem har andra skäl till sitt ideella engagemang. Vi kommer att gå in mer på syftet                  
bakom det ideella arbetet för informanterna, men vi kommer först analysera vad det är som               
krävs av informanterna för att de ska kunna engagera sig ideellt, samt hur deras livspussel går                
ihop. Det vill säga hur de hanterar de olika livssfärerna och ifall informanterna känner balans               
eller stöter på några konflikter sfärerna emellan.  
 
Utifrån våra intervjuer kan vi fastställa att tid är en stor faktor för informanterna, dels tiden                
som läggs ner på ideellt arbete, lönearbete, familj/fritid, men även tiden som inte räcker till.               
Två faktorer som bidrar till att informanterna kan finna någon form av balans utifrån tid               
varierar beroende på hur mycket kontroll de har över sin sysslor samt vilken kontroll de har                
över sig själva. För några av informanterna räcker inte tiden till, eftersom att de har krav som                 
inte går att kontrollera, dessa krav skiljer sig åt och finns inom olika sfärer. Det som                
informanterna anser är mest krävande samt kontrollerande av de olika sfärerna är deras             
lönearbete/studier. Dels för att de anser att de inte har några val, de måste arbeta/studera för                
att klara sig ekonomiskt i och med att deras ideella engagemang inte kan ersätta diverse               
nödvändigheter, som exempelvis mat och boende. Arbetet och studierna är något de har             
mindre effekt på, det vill säga att de inte kan påverka lönearbetet/studierna på samma sätt de                
kan påverka sin familj/fritid eller det ideella engagemanget. De andra sfärerna blir mer             
drabbade på grund av tidsbrist. Av de tre huvudsakliga källorna till konflikter mellan sfärerna              
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som Greenhaus & Beutell (1985) identifierat passar Time-based conflict och Strain-based           
conflict in i informanternas beskrivningar. Time-based conflict innebär att den tid som            
spenderas i en sfär resulterar i mindre tid än vad som faktiskt behövs. Strain-based conflict               
innebär att det är svårt att utföra skyldigheter i andra sfärer om man är för ansträngd i en                  
annan sfär.  
 
Noon et al. (2013) beskriver två sätt där obalansen mellan arbete och icke-arbete kan ta form,                
där ena orsaken beror på att individen har svårt att uppfylla skyldigheter i icke-arbets sfärer,               
exempelvis familjen och vänner. Det som flera av informanterna trycker på är att tiden de               
saknar mest är tiden för sig själva, att exempelvis bara få ta hand om sig själv och inte göra                   
något speciellt. Det framgår tydligt att lönearbetet och det ideella arbetet ingår i deras              
prioriteringar, därmed får de göra val där det som informanterna inte prioriterar hamnar i              
bakgrunden.  
 
Jag har mindre portion fritid än vad jag har portion av det andra.. Men det är egentligen att                  
jag har valt att ha mindre fritid.. då har jag ju den motsättningen där och då får jag väl stå                    
mitt kast.. Om jag ska förhindra det så får jag inte lägga ner mig lika mycket och vara lika                   
involverad i det ideella jag gör, så att jag får mer tid till mig själv och göra andra saker jag                    
tycker om (Amanda) 
 
Det är med andra ord inte endast lönearbetet som tar upp fritiden för informanterna, även det                
ideella engagemanget leder till mindre timmar till fritiden. Detta visar på att det finns en               
konflikt mellan ideellt arbete och deras fritid/egentid.  
 
De dagar jag har tid över är guld! Och det beror på att jag i så fall tackat nej till ett jobbpass                      
eller ett ideellt uppdrag, även om det känns jobbigt att tacka nej så blir jag ändå så glad och                   
den glädjen är mer värdefull än den tiden om jag skulle åka iväg på ett ideellt uppdrag                 
exempelvis. För att då får jag tid till att återhämta mig och bara vara mig själv och vara med                   
andra och ha det bra (Mario)  
 
När man kanske är en driven människa så tror jag att det ibland.. alltså när man ger lika                  
mycket som jag känner att jag gör både på arbetet och ideellt så kan väl det bli att man                   
kanske inte riktigt har tid för sig själv. Att man lägger mycket tid, engagemang och kraft på                 
att ge andra liksom.. så det kan väl mer vara att tiden inte räcker till för annat. (Malin)  
 
4.1.1. Konflikter mellan sfärerna 
Greenhaus et al. (2002) studie visade att en individ finner balans samt högre livskvalitet när               
denne lägger mycket tid på både arbetet och familjen, men mest tid på familjen. Ifall               
individen lägger lika mycket tid på båda sfärerna finner den en tidsbalans. Om en individ               
deltar lika mycket i arbetet som i familjen har hen en deltagande balans. Slutligen kan en                
individ finna en tillfredställd balans, där hen är lika nöjd med sitt arbetsliv som sitt familjeliv.                
Några av informanterna anser att tiden som läggs ner på lönearbete/studier samt ideellt arbete              
leder till mindre tid för familjen och vänner. En av våra informanter anser precis som de                
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andra att mest tid läggs på den huvudsakliga sysslan, i detta fall är det lönearbetet. Sedan                
kommer det ideella arbetet, men tiden i det ideella engagemanget läggs även på familjen,              
exempelvis Ola som engagerar sig ideellt för att hans barn är med i föreningen. Istället är det                 
frun som Ola känner att tiden inte riktigt räcker till för, då det mesta av hans tid läggs på                   
lönearbetet och det ideella engagemanget. När vi frågade vad hans fru tyckte om hans ideella               
engagemang svarade Ola - Hon tycker väl att det tar lite för mycket tid. Men hon vet ju att jag                    
inte kommer hålla på med det hela livet, det kommer ju in nya ledare. Av de övriga                 
informanterna var det ingen av dem som beskrev att det ideella arbetet påverkade någon              
specifik person i familjen som Ola beskrev. Däremot sa Ida att hennes ideella engagemang              
inte påverkar hennes förhållande, men att hennes sambo tyckte att hon skulle trappa ner det               
för att hon redan har mycket att stå i. Vidare beskrev Ida att sambon vet hur mycket det                  
ideella arbetet betyder för henne, därför är det ändå inget problem.  
 
Flera av informanterna känner att tiden för vänner inte räcker till, men att vännerna oftast är                
förstående, trots detta är det tråkigt att inte ha tid för dem. Lisa är en av dem som känner att                    
tiden inte räcker till för sina vänner och menar att hon genom att umgås med vänner får kraft                  
och energi. 
 
Ibland känner jag nog att jag skulle vilja lägga mindre tid på studierna. Studierna och               
arbetet är ju mina stora delar just nu. Umgås med vänner skulle vara roligt att kunna lägga                 
mer tid på. Att vara med sina vänner eller göra saker som inte är prestationsbaserade är ju                 
otroligt viktigt för att kunna orka och få energi och kraft liksom, så behöver man orka andra                 
emellanåt också. (Lisa) 
 
Har man en ledig kväll som student så finns det mycket man vill göra och sen har man även                   
det ideella. Så då kanske man också får välja - ska jag träffa mina vänner eller ska jag iväg                   
och jobba ideellt. (Ida) 
 
D´Abate (2005) beskriver att alla sfärer har olika krav, individer upplever krav från sitt liv,               
jobb, karriär, familj, vänner och personliga intressen. Varför dessa krav upplevs är för att de               
olika sfären kräver varierande mängder uppmärksamhet. Vanligtvis dominerar arbetet         
veckodagarna, medan familjen och fritiden har en större roll under kvällar och helger. Detta              
krockar lite för informanterna då deras ideella engagemang tar upp stora delar av kvällstiden              
samt helger. Det ideella arbetet är något informanterna själva valt att engagera sig inom, det               
är ingen av våra informanter som på något sätt blivit tvingade till det. Med det sagt så är det                   
en del tid som läggs ner och i många fall så kan det vara svårt att ta sig ur det ideella arbetet                      
om man exempelvis behöver hinna med andra sysslor. Detta genom att det är svårt när man                
väl är uppskriven på arbetspasset, det är svårt att finna en ersättare. Det vill säga att det                 
uppkommer förpliktelser även om engagemanget är frivilligt, ett sorts informellt kontrakt.           
Det som kan upplevas problematiskt är tiden samt att de flesta av dem känner att de på något                  
vis valt det självmant därmed får de stå ut med det ideella arbetet, exempelvis som Mario                
väljer att uttrycka det på Det går väldigt mycket tid åt det.. men då är det ju även så att jag                     
tänker att jag faktiskt har valt det här på eget bevåg så får jag liksom stå mitt kast. Amanda                   
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beskriver det mer som att det läggs en del tid på ideellt arbete, men för att känna att man gör                    
ett tillräckligt bra arbete ideellt som på sitt lönearbete vill hon lägga ner ytterligare tid dels på                 
det ideella arbetet, men även fritiden.  
 
Jag tycker att det är mycket positivt att jobba ideellt, men det är väl just tiden, att den ska                   
räcka till och man vill känna att man gör ett minst lika bra jobb på sitt heltidsjobb som i den                    
ideella verksamheten och det kan ibland bli tufft när man dels har mycket mindre tid att                
lägga på det ideella arbetet.. och om man ska få samma kvalitet på dom arbetena så blir ju                  
det ganska svårt.. så det är väl det också. Och att även kunna tanka energi på annat sätt och                   
också få tiden till att göra det. 
 
Schoug (u.å) talar om de olika förpliktelserna som kan komma i vägen för ett ideellt arbete,                
ofta har människor olika ansvarsområden inom sitt lönearbete och sin fritid/familjeliv som tar             
upp mycket tid. De människor som då väljer att arbeta ideellt har svårt att få in detta arbete i                   
sina så kallade livspussel och de motiveras därför till att få ihop alla delar av sin vardag.                 
Livspusslet består som sagt av individens huvudsakliga syssla och fritid/familjeliv.          
Motivationen kan även variera utifrån hur mycket stress och press individen känner från de              
olika delarna och uppgifterna som måste göras. Det finns ett mönster i informanternas svar              
angående de krav och motsättningar som kan skapas i det ideella arbetet. Dels som vi nämnt                
innan att det kan vara svårt att missa en dag i det ideella arbetet för att det är svårare att finna                     
en ersättare på kort tid. Men mycket handlar även om samvete, de skyldigheter informanterna              
kan känna till sitt ideella engagemang, att man liksom har svårt att säga nej.(Malin). Det kan                
även finnas en viss press, att man känner en viss skyldighet till att engagera sig mer för att                  
andra personer i föreningen engagerar sig extra mycket.  
 
Absolut jag tror att det blir lite så här att det är vissa människor i föreningen som engagerar                  
sig väldigt mycket och då kan jag känna liksom såhär att nu har inte jag gjort så jätte mycket                   
kanske och då kan jag få lite dåligt samvete för jag ser hur mycket de i styrelsen har att göra.                    
Så jo absolut kan jag känna en skyldighet. (Lisa) 
 
En annan skyldighet några av informanterna även kan känna är att de ständigt måste finnas               
där för de individer som tar hjälp från organisationen. Att de alltid ska finnas där och de                 
måste stanna upp på stan om de möter dem för att de ska känna sig sedda. Ida beskriver sitt                   
samvete för det ideella arbetet ganska påtryckt, att hon har en hel del att stå i och trots detta                   
kan hon inte slappna av hemma och strunta i att åka för att hjälpa till ideellt. Detta för att hon                    
direkt tänker på de människor som har det mycket sämre än vad hon har och då förvandlas                 
hennes ta det lugnt kväll istället in till en kväll full av ångest. Ett av de fem sätten Bourdieu                   
(1999) beskriver för att en individ ska kunna hantera sitt livspussel är de karriärbundna, som               
vi skulle säga passar in på i stort sett alla informanter, där arbete tar upp det mesta av tiden.                   
Informanterna finner ofta att tiden då inte räcker till annat och måste avstå från en del                
aktiviteter, det blir mycket press från olika håll och informanterna har tillslut svårt att              
kombinera dem. Schoug (u.å) menar att det finns lösningar som skulle kunna anpassas i det               
ideella arbetet för att de individer som engagerar sig ska känna att det ryms i deras livspussel.                 
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Föreningarna skulle exempelvis kunna införa distansmöten och avgränsa tids- och          
ansvarsmässiga uppdrag genom kampanjer som de ideellt aktiva sedan kan utföra. På detta             
vis skulle Ida kunna ta en lugn kväll och samtidigt engagera sig ideellt via exempelvis datorn.  
 
De skyldigheter några av informanterna känner från sitt lönearbete/studierna varierar en del,            
det finns krav om att prestera, att exempelvis lönearbetet kräver att man har en stor kunskap                
om det man arbetar med. De informanterna som studerar på heltid har krav i sina studier                
därför att de måste följa upplägget i skolan för att bli godkända. Ida beskriver sina studier och                 
sitt deltidsarbete som ett måste och att det är tråkigt att hon måste skära ner på det ideella                  
engagemanget, ibland känner jag som sagt att jag måste skära ner på något och då hamnar                
det ideella i riskzonen.. för att det är inget jag kan livnära mig på, vilket är tråkigt!. Schoug                  
(u.å) beskriver att om den ideella föreningen anpassar arbetsformerna efter individens vardag,            
kommer individen att motiveras mer till det ideella engagemanget. Många av informanterna            
menar även att de krav och skyldigheter de känner i sitt lönearbete eller studier till störst del                 
handlar om att de har stora krav på sig själva. Det är dels upplägget i arbetet något de inte kan                    
kontrollera eller styra över, det är fastställda tider, möten och rutiner som informanterna ska              
följa. Men när vi frågar dem om de har höga krav på arbetet blir svaret att de har höga krav                    
på sig själva. Ola beskriver hur han väljer att kontrollera kraven på lönearbetet, Genom att               
jag tävlar med mig själv som person så jag gillar att det är hög fart och än så länge har jag                     
inte märkt av att jag inte klarar av det. Därför känner jag att jag har kontroll.  
 
Flera av informanterna nämner att deras lönearbete eller studier är kontrollerbara på så vis att               
de är flexibla, att det enda som styr deras schema är möten och inlämningar. I det stora hela                  
har de ett flexibelt arbete, de kan börja senare och de kan sluta tidigare. På så vis menar                  
informanterna att det går att engagera sig ideellt, så länge de uppfyller de krav de har i                 
arbetet/studierna. Arbetsgivare upprätthåller och stödjer individer till att känna att de har            
kontroll på arbetet samt att arbetarna känner att arbetet inte är för ansträngt genom att               
införskaffa flextid (D´Abate, 2005). Kraven från en sfär ska inte behöva påverka andra             
områden i livet negativt, människor behöver se arbete på ett mer allmänt sätt och att individer                
tillåts uppfylla sina sociala roller utanför arbetslivet (Noon et al. (2013).  
 
4.1.2. Det ideella förhållningssättet  
Alla våra informanter har ett intresse i det ideella arbetet de utför, däremot skiljer det sig                
beroende på om de ser sitt ideella arbete som en egen “sfär” eller som en del som tillhör                  
antingen arbets sfären eller familj/fritid sfären. En av informanterna menar att det ideella             
arbetet är en del av den huvudsakliga sysslan, att när man är så djupt involverad och brinner                 
lite extra för det man arbetar med ideellt, så tillhör det något större än endast en hobby eller                  
fritidsintresse. Jag skulle säga att min ideella engagemang är en del av min huvudsakliga              
syssla, för jag gör det så mycket. Lika mycket som jag studerar eller arbetar med lön.. Plus                 
att det är min stora passion. (Mario). Och en annan informant beskriver det ideella arbetet               
som Mitt ideella arbete är inte som att gå och jobba, utan blir mer som en                
fritidssysselsättning (Lisa). Campbell (2000) menar att arbete och fritid ses som separata            
sfärer och den ena tenderar till att dominera den andra, detta beror på att individen identifierar                
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sig mer med ena sfären än den andra. Ifall det inte är allt för stor kontrast mellan sfärerna kan                   
individen lättare röra sig mellan dem.  
 
I vår intervjuguide hade vi en avslutande fråga där vi undrade “Hur ser ditt ideella               
engagemang ut i framtiden?”, svaren skiljde sig en del där några av informanterna tror att de                
alltid kommer att engagera sig ideellt på något vis, det som förhindrar dem till att engagera                
sig är tiden. Ifall de inte engagerar sig i lika hög grad som de gör i nuläget, kommer de                   
exempelvis engagera sig genom att donera pengar till olika organisationer. De föreningar            
informanterna helst skulle engagera sig ideellt inom i framtiden var föreningar där barn,             
ungdomar och äldreomsorg var i fokus. I Olas fall kommer det ideella engagemanget trappas              
ner allt eftersom barnen växer upp, även om Ola har ett stort intresse för sitt ideella arbete,                 
tror han inte att engagemanget kommer se likadant ut i framtiden. ..mitt intresse kommer              
alltid att finnas kvar. Jag tror inte att jag kommer fortsätta och va ideell när jag inte har                  
barnen där. Här kan vi alltså se att skälet till att Ola engagerar sig ideellt, är för att hans barn                    
är med i föreningen. Det finns här då ett annat motiv för att arbeta ideellt, detta för att vara                   
nära barnen och få tid med dem, och när barnen slutar får Ola finna ett annat sätt att umgås                   
med dem istället. Även Mario tror att det ideella engagemanget kommer trappas ner i              
framtiden, då tiden inte kommer att räcka till.  
 
Jag tror bara att jag kommer behöva mer tid i framtiden.. och då måste något trappas ner                 
och jag tror att det är den biten jag kommer att trappa ner på.. för den är som sagt något jag                     
kan kontrollera till skillnad från mina studier och mitt lönearbete som jag inte kan              
kontrollera.. För att det är ett måste för att klara mig i livet. 
 
De flesta av våra informanter kan inte se sig arbeta heltid med sitt ideella arbete, detta för de                  
menar att det kommer upp höga krav och att det blir en större press. Detta kan kopplas till                  
vikten av självbestämmande och frihet, Schoug (u.å) menar att motivation till det ideella             
arbetet skapas genom autonomibehov, det vill säga att behoven för ett självständigt arbete             
tillfredsställs. Ola beskriver detta - det är en perfekt balans jag har nu, jag har ett jobb och                  
sen har jag en ideell sysselsättning som jag kan ta utan problem. Jag trivs som det är och det                   
blir ju mer press om du har det som jobb.. om du har betalt så har du ju krav. Malin                    
beskriver det ideella arbetet som alldeles för enformigt och med väldigt lite betalt därför kan               
man som arbetare inte ställa några krav till arbetsgivaren. Några informanter beskriver även             
att de hellre arbetar med det lönearbete de har nu för att de trivs bra. Det viktigaste för dem är                    
att lönearbetet faktiskt ger något som det ideella arbetet inte kan, exempelvis kunskap,             
färdigheter och lön. Kanter (1977) beskriver att möjlighetsstrukturen i en organisation är            
viktig därför att de möjligheter som finns i organisationen styr arbetstagarnas engagemang för             
verksamheten. Ifall en individ finner möjligheterna i organisationen alltför avgränsade kan           
individen välja att lägga sitt intresse på något som kan ge mer möjligheter.  
 
Vi har även informanter som gärna vill arbeta ideellt på heltid och menar att det finns saker                 
man får ut av det ideella arbetet som man inte får ut av lönearbetet. När Agneta fick frågan                  
om hon hellre skulle vilja ha sitt ideella arbete som huvudsaklig syssla svarade hon Ja det                
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skulle jag! Därför att det är det som jag ytterst brinner för.. jag skulle nog hellre vilja jobba                  
så. Även Bengt menar att han får ut mer glädje i det ideella arbetet.  
 
4.2 Belöningsformer och den ideella entusiasmen  
Riksidrottsförbundet (2004) beskriver att den ideella sektorn skiljer sig också från den            
kommersiella sektorn genom att den inte drivs av vinstintressen. Det vill säga att den ideella               
verksamheten inte bedrivs av några ekonomiska intressen. Skillnaden här blir att i ett ideellt              
engagemang är intresset i så fall främst av ideell karaktär. Enligt Bang et al. (2013) finns                
risken att lämna det ideella arbetet om individen inte känner en tillräcklig vilja till arbetet och                
därmed heller inte presterar då de inte får någon monetär belöning för sin insats. Mario               
beskriver att han varken drivs av några vinstintressen eller den monetära belöningen, utan det              
är en annan typ av belöning som han får ut av sitt ideella engagemang.  
 
Alltså...det är ju som sagt inte det monetära som driver mig i det här, utan det är ju allt det                    
andra omkring det...att få träffa människor, att få ta en del av ett projekt och göra en skillnad                  
i samhället. Även om vår skillnad kanske inte är den största som hänt, så är det ändå                 
någonting som händer. Och många bäckar små är ju bra, tänker jag. Så jag får ju väldigt                 
mycket inre belöning av det. Jag känner mig tillfredsställd, jag känner mig glad. Jag känner               
mig framgångsrik och det är ingenting som pengar kan ge...oftast (hehe). (Mario) 
 
Arnold (2008) tar upp ett förslag på en definition av altruism som lyder “En egenskap eller en                 
typ av beteende hos en individ kallas altruistiskt om det gynnar en annan individ på               
bekostnad av sig själv utan omedelbar eller lika avkastning” (egen översättning). De svar vi              
fått av informanterna handlar mycket om känslomässig belöning. Det finns en röd tråd genom              
de svar informanterna gett oss om man ser till olika begrepp som känslomässig belöning och               
nyttan av att vara till hjälp för andra. Några exempel som informanterna tagit upp är värdet i                 
det arbete som de utför, den sociala gemenskapen och möjligheten att göra en förbättring för               
samhället. Några informanter beskriver även att de söker en social gemenskap med            
likasinnade i sin ideella förening och att de utför handlingar utan ersättning för någon annans               
skull. Kostenius & Lindqvist (2006) beskriver den andra hierarkiska nivån i Maslows            
motivationsteori som gemenskap, där olika former av social kontakt och ett behov av att vara               
en del av en grupp. Mario beskriver ett exempel på att det finns andra belöningsformer i det                 
ideella arbetet och att gemenskapen är en viktigt del.  
 
Det ger mig mer perspektiv på livet faktiskt. För studierna handlar ju om att man ska vara                 
akademiskt professionell. Mitt lönearbete är också en viss etikett, man ska vara professionell             
och föra vissa uppförandekoder. Men här får man mer ett perspektiv på livet och vad som                
faktiskt är viktigt. Och att man liksom kan få en liten inblick att tänka att de här människorna                  
är precis lika mycket värda som mig och även om de har varit med om vissa saker så samlas                   
vi här idag och har kul, vi har gemenskap. Och vi är tillsammans. Och det är ingenting jag                  
får från skolan, det är inget jag får i mitt lönearbete. 
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Den högsta hierarkiska nivån i Maslows motivationsanalys som Kostenius & Lindqvist           
(2006) beskriver är självförverkligande, det handlar om att individen strävar mot att bli den              
bästa versionen av sig själv. Individen har ett behov av att växa som människa och de känslor                 
som driver hen är nyfikenhet.  
 
Jag tror att personligt så mår jag väldigt bra av att hjälpa andra människor, jag tror att det                  
är den största drivkraften hos mig. Att jag mår väldigt bra av att göra det. Och samtidigt                 
såklart se barnen och ungdomarna arbeta med sitt stora intresse och kunna kombinera det              
tillsammans för en bra sak  (Ida).  
 
Campbell (2000) menar att människor använder andra språk och beteenden i de olika             
sfärerna. Med sfärer så menar man här lönearbete, fritid och familjeliv. Om det inte är allt för                 
stor kontrast mellan sfärerna, kan individen lättare röra sig mellan dem. Med språk och              
beteenden menas att man ändrar sitt beteende och språk efter den miljö man befinner sig i,                
det handlar helt enkelt om att gå in i olika roller. Agneta, en av våra informanter, tar upp                  
problematiken med att röra sig mellan de olika sfärerna, då hennes lönearbete skiljer sig              
mycket från hennes ideella arbete. Agneta uttrycker en frihet att få vara sig själv i det ideella                 
arbetet till skillnad från hennes lönearbete. Våra övriga informanter har dock inte uttryckt sig              
på samma sätt och därför blir det svårt att generalisera kring detta resultat.  
 
I det ideella arbetet är jag nog mer mig själv och mer fri, där har jag inte den rollen som jag                     
har på dagtid. Det är mitt arbete på dagtid då jag har uppdrag som jag måste sköta på ett                   
visst sätt och vara på ett visst sätt. Det är ett ansvar. Kommer jag till mitt ideella arbete på                   
kvällen då så kan jag ta av mig den här “rocken” och vara mer mig själv. Man har ju valt                    
sina arbetskompisar på ett annat sätt också i det ideella (Agneta). 
 
Den ekonomiska delen är stor för majoriteten av informanterna för att de ska känna att de kan                 
förverkliga sig själva inom det ideella arbetet. Bland annat Mario tycker därför att det är av                
största vikt att ha ett lönearbete vid sidan av för att inte behöva oroa sig för sin inkomst. Ett                   
par individer tar dock även upp att ersättning är en viktig del i att arbeta och det går då att i                     
många fall urskilja att motiven till att arbeta ideellt inte är helt osjälviska och att det likaväl                 
kan finnas en blandning av yttre och inre motivation. Den inre motivationen blir då              
hjälpsamheten mot andra och en önskan att bidra till samhället och den yttre motivationen              
handlar om ersättning och till viss del status. Det finns en instrumentell inställning till              
lönearbetet och en engagerad inställning till det ideella arbetet.  
 
Men sen har vi ju även verkligheten och det är ju att alla människor har ju skyldigheter, man                  
har räkningar att betala och det är ju där mitt lönearbete kommer in egentligen, så att jag                 
slipper oroa mig över det här ekonomiska (Mario) 
 
Informanterna menar att ekonomisk ersättning är en viktig motivation för dem i sitt ideella              
arbete även om de på frågorna om de skulle bli mer motiverade av ersättning eller göra ett                 
bättre arbete med ersättning svarar nej. Varför ekonomisk ersättning skulle vara en            
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motivation är för att det bland annat skulle täcka utgifter informanterna har, samt att det               
skulle fungera som en morot och tiden de lägger ner i ideellt arbete skulle löna sig genom en                  
ekonomisk ersättning. Mario och Ola är två av våra informanter som har svarat på just detta                
sätt gällande ekonomisk ersättning som motivation.  
 
Vi exempelvis ska göra ett uppdrag och då bestämmer dom ett arvode till det. Att det blir                 
mycket mer jobb än vad som var bestämt från början. Att man inte blir kompenserad för den                 
tiden man lägger ner kan påverka mig negativt  (Mario).  
 
Jag skulle inte få tillräckligt med pengar att det skulle hjälpa mig så mycket. Då skulle det                 
vara för mycket betalt för att hålla på med mitt ideella arbete. Om det skulle vara en                 
motivation så skulle det vara 10.000 i månaden och det skulle de aldrig ge så det är ingen idé                   
att spekulera ens (Ola).  
 
4.2.1. Motivation till det ideella arbetet 
Vi har utifrån vår empiri kategoriserat skälen till det ideella engagemanget för att se om det                
skiljer sig beroende på vilken ideell sektor individerna befinner sig i. De skäl och kategorier               
som framstår från alla våra informanter är Social gemenskap, eget intresse samt att hjälpa              
andra. I den kulturella sektorn finns det ett eget intresse då informanterna får uttrycka sina               
“hobbyintressen”. Bourdieu (1999) nämner Habitus och menar att det kan finnas           
oegennyttiga habitus i ett samhälle, där utför människor oegennyttiga handlingar genom att            
de känner en viss passion för den uppgiften/aktiviteten som de befinner sig i. Informanterna i               
den kulturella sektorn anser även att social gemenskap är viktigt, samt att hjälpa andra              
individer genom sitt ideella engagemang. Informanterna i idrottssektorn har i stort sett samma             
utgångspunkter för sitt ideella engagemang som de i den kulturella sektorn har. Den enda              
skillnaden är att de i idrottsföreningen har ett eget intresse därför att de deltar i förening för                 
att någon familjemedlem medverkar. Bengt började engagera sig i sin ideella förening för att              
hans bror engagera sig, det var på så vis han kom i kontakt med föreningen. Ola som vi                  
nämnt tidigare engagerar sig för att han har sina barn i föreningen, på så vis är det ett eget                   
intresse då han får spendera tiden med dem. Malin började engagera sig i föreningen för att                
hennes brors döttrar deltar i föreningen. Det framgår även tydligt att informanterna i             
idrottsföreningen engagerar sig i det för att det finns ett hobbyintresse.  
 
För informanterna i den sociala sektorn skiljer sig dock skälen till det ideella arbetet lite, de                
engagerar sig för att hjälpa andra och för den sociala gemenskapen, precis som informanterna              
i de övriga sektorerna. Däremot anser vi att den sociala sektorn är den mest altruistiska               
sektorn. Detta för att våra informanter inte uttrycker eget intresse på samma nivå som de               
övriga informanterna gör från den kulturella samt idrottssektorn. Ett perspektiv som           
Lundåsen et.al. (2010) tar upp är det viktiga i människors ideella engagemang i syfte att               
kunna ha en fungerande demokrati i vårt samhälle. I detta perspektiv är det viktigt att               
människorna har möjlighet att påverka både sin egen och andras situation, men också             
möjligheten att bidra till samhällets demokrati. Det är endast Agneta som beskriver att hon              
har ett eget intresse, att det är hennes hobby som hon får uttryck för i det ideella arbetet.  
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En av våra frågeställningar handlar om anledningarna till att intervjupersonerna började           
engagera sig ideellt. Svaren varierade en del, där några av informanterna varit tillfrågade,             
några har valt det självmant då de haft någon form av hobbyintresse i den aktuella föreningen                
och få av dem har engagerat sig på grund av att familjen varit engagerade i föreningen och på                  
så vis har de börjat engagera sig. Det som även framgick tydligt i våra intervjuer är att vi                  
kunde urskilja att det krävs någon form av motivation för att utföra det ideella arbetet, där de                 
ville få ut något av det ideella arbetet som de inte får ut i någon annan sfär. De                  
bakomliggande anledningarna till att man väljer att engagera sig ideellt tar Lundåsen, et.al.             
(2010) upp i sin rapport. Där tar man upp olika anledningar till att människor väljer att                
engagera sig ideellt och sedan är detta fördelat i procent och mellan kön. Se bilaga 2, tabell 2.                  
Några av dessa anledningar är att man “vill ingå i ett sammanhang”, “vill bidra till               
organisationen”, “vill göra nytta för andra människor” och att man “vill påverka samhället”.             
Vissa informanter har uttryckt några av dessa bakomliggande orsaker när vi bett de att berätta               
om varför de engagerade sig. Ett exempel är Agneta - Jag mår ju väldigt bra, jag växer som                  
människa när jag får hjälpa andra och vara med att påverka.  
 
Self - determination theory (SDT) tar Schoug, u.å och Deci & Ryan (2008) upp som en teori                 
som handlar om människors ideella motivation. De delar in denna motivation i en             
självständig del och i en kontrollerad del. Gangné & Deci (2005) talar om både självständig               
och kontrollerande motivation. Den självständiga motivationen som att individen agerar          
frivilligt genom att man känner en inre motivation och sysselsätter sig då med en aktivitet på                
grund av att man finner det intressant och givande. Den kontrollerande motivationen berör             
istället att individen handlar genom en yttre motivation, i detta fall agerar individen i avsikt               
att uppnå ett önskat resultat eller för att undvika en oönskad konsekvens. Yttre motivation              
och inre motivation är motsatser till varandra och skillnaden är graden av huruvida de själva               
valt det och hur stort intresse det finns hos individen. Mario, en av våra informanter, menar                
att inre motivation är mer värd än yttre, monetära, belöningar. Detta är något våra andra               
informanter också tagit upp som någonting viktigt. 
  
I det stora är det en fördel, absolut! Delvis kanske för att man får det här som kanske inte                   
täcks upp i en annan sektor. Det här inre belöningarna. Och jag tror att en människa drivs av                  
mer än bara monetära belöningar och då är ju ideella föreningar, att vara involverad i det                
på ett aktivt sätt, ett väldigt bra verktyg för att nå de här inre belöningarna skulle jag säga                  
(Mario).  
 
Enligt Clary et al., (1998) anses värde, förståelse, social omgivning, karriär, beskyddande och             
förbättring vara de viktigaste motivationsfaktorerna för ideellt arbete. Med värde menas det            
att individen skapar värde för andra genom sitt ideella arbete. Detta värdeskapande är             
oegennyttigt och anses även vara viktigare för ideella arbetare än för betald arbetskraft.             
Förståelse för en individ som engagerar sig ideellt innebär nya erfarenheter, lärdomar samt             
möjligheten till att kunskap, färdigheter och förmågor i praktik bidrar till viljan att arbeta              
ideellt. Motivationsfaktorerna som vi nämnt ovan går också att urskilja hos informanterna då             
många talar om dessa begrepp, såsom värde, socialt, förbättring och förståelse. Majoriteten av             
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våra informanter betonar att det är en inre motivation och en önskan att hjälpa andra och ge                 
av sig själv.  
 
Det viktigaste för mig blir ju att träffa dem och hänga med dem och det är väl det som är en                     
motiverande faktor. För jag motiveras av människor och jag kan även inspireras, om man              
säger så, och det blir en motivation. Så jag skulle väl säga att få träffa dem och dela glädje,                   
dela ett utbyte motiverar mig till det här ideella arbetet (Mario).  
 
Lundåsen et al. (2010) tar upp liknande motivationsfaktorer som kallas socialt kapital och             
tillhörighet. Socialt kapital kan liknas som något människor vill få uttryck för eller skapa.              
Exempel på socialt kapital kan vara att man är med i någon förening för att på så sätt skapa                   
sig ett socialt nätverk och relationer. Tillhörighet är något som också betonas och med detta               
menas möjligheten att tillhöra det sociala nätverk som existerar inom den ideella            
organisationen. De relationer som skapas i organisationerna kan delvis vara positiva och            
präglas av en vilja att omfatta alla individer, samtidigt som organisationen i sig gör nytta för                
samhället. Men det kan också vara negativt på grund av olika intressen inom organisationen.              
Lundåsen et al. (2010) bygger vidare på Clary et al., (1998) teori genom att ta upp ytterligare                 
motivationsfaktorer till ideellt arbete. Ett exempel är Bengt som beskriver hur viktigt social             
gemenskap är i det ideella arbetet - Har man möjlighet så att säga så och man hamnar rätt i                   
bra grupp eller man får bra med att vara med i en grupp så blir det socialt bra. Många kan                    
ju ställa upp då. Även Malin beskriver vikten av social gemenskap.  
 
Nej men glädje är väl det första som kommer upp i hjärnan, för att det är ju väldigt kul. Och                    
att man liksom, man får ju någonting samtidigt som man också ger även om man inte kan ta                  
på det. Det är liksom ingenting som kommer i plånboken eller det här som många säger att ja                  
men jag jobbar för att jag ska få pengar. Ja men det gör du faktiskt inte här och det kan jag                     
tycka att har man inte roligt då skulle man inte fortsätta med det. Så är det tror jag i alla fall,                     
jag tror inte att man fortsätter med något som man tycker är tråkigt liksom eller eller inte                 
roligt. Så glädje är nog största och att man har roligt och kul tillsammans liksom. 
 
Övriga intervjupersoner har inte uttryckt sin motivation på detta sätt utan talar istället om en               
inre motivation som kommer från att hjälpa djur och människor. Då skulle jag se det mer som                 
ett arbete om jag skulle få betalt. Då är det ju inget ideellt uppdrag längre. Nej jag går med i                    
det jag brinner för och gör det utan ersättning. Jag jobbar för andras skull (Agneta). Do                
Paco et al. (2013) talar också om altruism som den största motivationen till att människor               
arbetar ideellt. Han menar dock att människor istället kan utföra ideellt arbete genom             
egennyttiga motiv och att dessa individer endast stannar kvar i organisationen för sin egen              
skull. Ett exempel från våra informanter är Ola som endast engagerar sig i den ideella               
idrottsföreningen för att hans barn medverkar. Det finns fler egennyttiga motiv och dessa             
kommer bland annat från de informanter som engagerar sig ideellt inom de kulturella             
föreningarna, det blir egennyttigt för att de får arbeta med det de brinner för och får chansen                 
att uttrycka sig själva och det blir då inte endast för andra i föreningen.  
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För mycket av det här när man jobbar ideellt, man tänker själv att man gör det för någon                  
annan. Men oftast så gör man det för sig själv, för att man själv vill ha en boost, att det här                     
känns bra för mig! Så det är lite skevt också. Men jag hoppas ändå att den sista känslan är                   
att man ska hjälpa någon annan. Och att det inte ska vara för att - kolla på mig (Malin).  
 
Bourdieu (1999) talar om detta fenomen på liknande sätt och menar på att det inte finns några                 
oegennyttiga handlingar utan att individen gör arbetet utifrån sitt eget intresse eller för att få               
ut något av det. Oegennyttiga handlingar blir alltså egennyttiga när individen gör det ideella              
arbetet för att få ut något av det, till exempel att individen får en förhöjd status. Några av våra                   
informanter tar upp detta fenomen och reflekterar över det och hur det får dem att känna.                
Även om det till stor del handlar om att de på något vis får hjälpa andra genom sitt ideella                   
engagemang, finns det något som de får tillbaka. Oavsett vad det är informanterna får tillbaka               
så hjälper det deras motivation till det ideella engagemanget.  
 
Jag blir jätteglad av mitt ideella arbete, jag mår bra av det. Det kan få mig att känna mig                   
viktigare. Poster och roller, som vi har i styrelsen, kan vara statushöjande i sig. Jag ser mer                 
att vi jobbar för att föreningen ska uppnå det bästa och där är vi ett team (Agneta).  
 
Ja men det kan det väl va, det handlar väl mer om att just det här projektet har blivit väldigt                    
synligt eller uppmärksammat i tidningar, på tv och så det är klart. Men samtidigt så tror jag                 
att det största ligger nog i att arbetet, alltså för den saken man arbetar för att det blir ju mer                    
synliggjort än statusen för att höja mig själv.. Samtidigt som det är kul att ens namn                
synliggörs också, för att man lägger ner ett stort jobb och man vill att det ska bli synligt.. att                   
mer människor ska samla in pengar och titta på det vi gör och att det är av värde liksom.                   
(Amanda).  
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5. Sammanfattande diskussion 
 

I vårt avslutande kapitel kommer vi att redogöra för vad vi har kommit fram till under                
rubriken slutsatser. Sedan diskuterar vi slutsatserna under rubriken diskussionsdel samt de           
svagheter och styrkor vi stött på under studiens gång.  

 
 
5.1 Slutsatser  
Vårt syfte var att undersöka varför intervjupersonerna väljer att arbeta ideellt och på vilket              
sätt våra informanter motiveras till det ideella arbetet. Samt om de upplever balans eller              
konflikter mellan arbete, familj/fritid och ideellt arbete. Utifrån vår empiri har vi kommit             
fram till att det finns olika skäl till varför informanterna väljer att engagera sig ideellt, det                
finns drag av altruism och oegennyttiga handlingar, men även vissa drag av egennyttiga             
handlingar. Motivationen till det ideella arbetet skiljer sig en del hos informanterna, det finns              
olika belöningar till motivationen, det kan vara inre och yttre belöningar som motiverar             
informanterna till det ideella arbetet. Vi kan även utgå från att informanterna upplever             
konflikter mellan sfärerna lönearbete/studier, familj/fritid samt ideellt arbete, dels genom att           
tiden inte räcker till. Informanterna anser även att det finns en viss balans mellan sfärerna,               
genom att de är flexibla i lönearbetet/studierna och att det ideella engagemanget är frivilligt,              
på så vis går det att välja bort det. Vi kommer att redogöra för det vi kommit fram till och hur                     
vi kan besvara våra frågeställningar ytterligare nedan. Vi har valt att göra två underrubriker              
av respektive frågeställning för att det ska bli tydligare.  
 
5.1.1 Varför väljer individerna att engagera sig ideellt?  
Vi har genom att jämföra vår empiri och teori kommit fram till att anledningarna till att                
informanterna väljer att arbeta ideellt skiljer sig på olika sätt. Dessa skäl är bland annat att det                 
är värdefullt för informanten att få möjligheten att bidra till en förbättring i samhället. Även               
social gemenskap är viktigt för att känna sig fria och ha möjligheten att vara sig själva. Alltså                 
blir värde och social gemenskap viktiga faktorer när det kommer till att engagera sig ideellt.               
Det vi även kan dra slutsats från är att informanterna motiveras av olika slags belöningar,               
yttre och inre belöningsformer. De inre belöningarna handlar om deras känslomässig           
belöning och att det ger dem glädje och tillfredsställelse. De yttre belöningarna handlar mer              
om de belöningar som syns utåt, exempelvis att bli en viktig person.  
 
Våra informanter har uttryckt altruistiska eller oegennyttiga beteenden genom att de till            
exempel inte vill ha någon ersättning, utan vill att alla pengar går till den ideella               
organisationen. Samtidigt har vissa informanter också uttryckt att de engagerar sig på grund             
av sina barn och förmodligen inte kommer fortsätta när deras barn lämnar organisationen och              
att de skulle motiveras av att få en högre ersättning i sitt ideella arbete, men att de inte tror att                    
det är pengar som driver dem. Informanterna har också nämnt detta med status och att det                
finns en risk att de engagerar sig ideellt för att de vill att andra ska se att de gör gott och att de                       
själva mår bra av det. Vi kan se en koppling till de egennyttiga motiven och att de gör det                   
ideella arbetet för att få ut något av det eller för en personlig vinning.  
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Vi ser att våra informanter strävar efter gemenskap och självförverkligande inom sitt ideella             
arbete. Det är på det ideella arbetet informanterna känner att de gör nytta och får möjlighet att                 
utveckla sig själv. Våra informanter uttrycker även att känslan av att röra sig mellan sfärerna               
från den huvudsakliga sysslan till sitt ideella arbete är befriande och att man kan vara sig                
själv. Det ideella arbetet blir då som en plats som man känner sig mer hemma i och där man                   
också valt sina arbetskamrater och arbetsuppgifter på ett annat sätt.  
 
5.1.2 Upplever individerna balans eller konflikter mellan sin huvudsakliga syssla,          
familj/fritid och ideella engagemanget? 
Informanterna upplever konflikter mellan sfärerna, dessa konflikter uppstår för det mesta           
mellan deras arbeten och deras familj/fritid. Det vill alltså säga att informanterna upplever att              
deras huvudsakliga syssla, som kan variera beroende på om det är ett lönearbete eller studier               
tar upp mycket tid och kan till viss del inte kontrolleras eller styras. Detta för att de arbetar                  
och studerar för sin framtid, det är deras inkomstkälla och en nödvändighet de inte kan välja                
bort. Informanternas ideella engagemang tar upp mycket tid för dem och det krävs en del av                
dem för att engagera sig. Det som även kan anses problematiskt är att det finns en tendens till                  
att vissa av informanterna känner att de måste prestera i sitt ideella arbete likaså i sitt                
lönearbete eller studier. Skillnaden är att de känner att de gynnas mer i sitt lönearbete/studier               
genom exempelvis framgång och pengar.  
 
Det går även att se att några av våra informanter anser att det finns en balans mellan sfärerna,                  
detta då de har flextid i sitt lönearbete samt att de känner att de har tillräckligt mycket tid över                   
för att hinna med sin familj, fritid och sitt ideella engagemang. Ett annat skäl till att                
informanterna inte upplever att det uppstår några direkta konflikter mellan sfärerna är för att              
det finns ett så pass stort intresse i dels lönearbetet/studierna, men även i det ideella arbetet.                
Även om det ideella tar tid och ibland kan vara påfrestande är det något de verkligen brinner                 
för, därmed finns det inga direkta konflikter sfärerna mellan.  
 
5.2 Diskussion 
Innan vi påbörjade vår studie hade vi en hypotes, där vi hade en känsla eller uppfattning om                 
att de som arbetar ideellt har något form av intresse för det ideella arbetet. I vårt fall stämmer                  
vår hypotes, de som engagerar sig har ett intresse av det ideella engagemanget genom att det                
exempelvis tidigare varit deras hobby/fritid och nu engagerar de sig genom en roll som ledare               
i föreningar med samma ingång. Allt eftersom att våra intervjuer rullade igång märkte vi att               
vår intervjuguide behövde struktureras om, vi hade kunnat ta bort vissa frågor och lagt till               
mer följdfrågor. Exempelvis frågor om tiden som läggs ner i det ideella arbetet, eller vad               
informanterna får ut av det ideella arbetet. Vi anser att informanterna ibland kunde bli lite               
frustrerade och påpeka att de redan besvarat frågan, därmed blev det lite kaka på kaka. Dock                
var det till stor hjälp ibland, för när vi ställde om frågan, formulerat på ett annat sätt fick vi ett                    
annat svar eller ett djupare svar från informanterna. På så vis var det till fördel att få dem att                   
upprepa sig.  
 

40 



 

De flesta av informanterna beskriver att tiden inte räcker till och det var väl i stort sett det                  
svaret vi hade förväntat oss. De arbetar eller studerar på hel eller deltid, de engagerar sig                
ideellt och de har familj, vänner och fritid de ska hinna med. Därmed tyckte vi att det var                  
intressant att undersöka detta för att se hur det faktiskt stämmer, upplever alla samma saker               
och är det kanske inte så okontrollerbart med så mycket att stå i. Till en början var vårt fokus                   
att se ifall balans och konflikterna skiljde sig beroende på informanternas ålder och livsfas,              
våra informanter har olika åldrar som sträcker sig mellan 26-53 år. Dock var det ingen större                
skillnad, alla hade i stort sett lika mycket att stå i. Detta tror vi eftersom att alla                 
arbetar/studerar och ingen är pensionär eller sysslolös, eftersom att vi efterfrågade           
informanter med en huvudsaklig syssla är det inga konstigheter. Det var inga större skillnader              
beroende på vilken livsfas informanterna befann sig i, en del var singlar, ensamstående,             
sambo eller gifta, en var mamma, en var pappa. Trots att två av informanterna har barn                
skiljde sig inte svaren från resten av informanterna gällande balans eller konflikter då alla              
informanter hade familj och vänner de inte riktigt hann lägga ner tid på.  
 
I intervjun ställde vi även frågan om det var jämt fördelat mellan kvinnor och män i                
föreningen, eftersom att vår studie är en så pass liten undersökning med endast åtta              
informanter kan vi inte dra några slutsatser utifrån dem. Men det var intressant att se och                
jämföra med tidigare forskning, eftersom att det inte berör vår studie valde vi att istället               
diskutera det kort i diskussionsdelen. Utifrån våra informanter är det inte jämt fördelat mellan              
kvinnor och män i de föreningar de engagerar sig i. Av våra informanter är det mest kvinnor                 
som arbetar ideellt fem av de åtta föreningar som respektive informant befinner sig i. Det är                
flest kvinnor i den sociala samt kulturella sektorn, i idrotts sektorn är det flest män i två                 
föreningar och den tredje idrottsföreningen är det jämt fördelat mellan män och kvinnor. I de               
befolkningsstudier som har gjorts av Lundåsen et al. (2010) kan man i bilaga 2, tabell 1 se                 
omfattningen i procent av ideellt arbete mellan män och kvinnor och hur detta har förändrats               
genom åren. Siffrorna i tabellen är stabila och det är inte så stor skillnad från år till år mellan                   
män eller kvinnor. Mellan könen är det inte heller någon större skillnad utan det håller sig                
jämnt.  
 
I bilaga 2, tabell 2 har Lundåsen et al. (2010) undersökt anledningarna till varför människor               
började arbeta ideellt, en jämförelse mellan könen och de tillfrågade har också haft möjlighet              
att välja fler än ett svarsalternativ. De tre vanligaste anledningarna som man fick fram var               
“jag vill bidra till organisationen”, “jag vill göra nytta för andra människor” och “det är ett                
sätt att utöva mitt intresse”. Det som skiljer kvinnor och män i den här frågan är att kvinnor                  
oftast svarar att de vill hjälpa andra människor och män oftast svarar att de vill vara med och                  
stödja organisationen. När vi frågade våra informanter varför de tror att det inte är jämt               
fördelat i de föreningar de engagerar sig i trodde några informanter att det var flest kvinnor                
för att kvinnor bryr sig och engagerar sig mer. I de föreningar det var flest män trodde                 
informanterna att det är färre kvinnor för att kvinnor engagerar sig i andra föreningar som               
inte har med idrott att göra, utan att kvinnor engagerar sig mer i föreningar med hästar eller                 
dans. En av våra manliga informanterna beskrev att hans fru också engagerat sig ideellt i               
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kortare tid, men fick avbryta sitt engagemang. Detta fick hon göra för att hon inte hann med                 
hemarbetet då hon hade det största ansvaret och fick dra det större lasset. 
 
Ett förslag till hur undersökningen kan utvecklas skulle kunna vara att det forskas ytterligare              
genom att gå in mer på djupet. Det vill säga att man undersöker intervjupersonernas livsfas               
ytterligare, exempelvis genom intervjufrågor där man ställer fler frågor om deras livssituation            
utanför arbetet, samt att man har betydligt fler informanter med olika åldrar, kön och livsfas.               
Vi tror även att det är intressant att undersöka flera olika sektorer, det vill säga olika ideella                 
föreningar som exempelvis riktar sig mot utsatta, idrott, kultur och djur. Detta för att se om                
och i sådant fall på vilket sätt balansen och konflikterna skiljer sig mellan sfärerna, även               
skillnaderna. 
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Bilaga 1. 
 

 
Figur 1. Self-Determination Theory (Gagné & Deci, 2005, s. 336). 
 
 

 
Figur 2. Maslows behovshierarki. Tillgänlig: www.lattattlara.com (2017-03-23) 
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Bilaga 2.  
 
Tabell 1. Omfattning av ideellt arbete. Andel (procent) av befolkningen totalt samt efter kön              
1992, 1998, 2005 och 2009 (16-74 år) (Lundåsen, et.al., 2010, s. 45). Tillgänlig: 
http://www.regeringen.se/contentassets/b3b7633f0d46406c9f865194e9637d92/svenskarnas-e
ngagemang-ar-storre-an-nagonsin (2017-04-12). 

 
 
 
 
Tabell 2. Vilka var de främsta anledningarna till att du började arbeta frivilligt? Svar totalt               
för alla som arbetar ideellt och fördelat på kön 2009 (procent) (Lundåsen, et.al., 2010, s. 54).                
Tillgänlig:http://www.regeringen.se/contentassets/b3b7633f0d46406c9f865194e9637d92/sve
nskarnas-engagemang-ar-storre-an-nagonsin (2017-04-12) 
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Bilaga 3. 
 
Intervjuguide 
 
Urvalskriterier:  
Individer som har en huvudsysselsättning och arbetar ideellt vid sidan av.  
  
Info till informanten: 
Undersökningens syfte är inom ramen för en metodkurs inom ämnet arbetsvetenskap. 
Intervjun kommer att behandla balansen mellan det vardagliga livet, det ideella arbete samt 
familje/fritiden. Undersökningen kommer att vara frivillig och anonym.  
  
Forskningsfråga: 
Vårt syfte är att undersöka varför informanterna väljer att arbeta ideellt och på vilket sätt våra 
informanter motiveras till det ideella arbetet. Även om informanterna upplever balans eller 
konflikter mellan arbete, familj/fritid och ideellt arbete. 
 

1. Varför väljer informanterna att engagera sig ideellt? 
  

2. Upplever informanterna balans eller konflikter mellan sin huvudsakliga syssla, sin 
familj/fritid och det ideella engagemanget? 
 

Vi vill undersöka hur individer motiverar sig till att arbeta ideellt samtidigt som de har en 
annan huvudsaklig syssla och fritid/familjeliv.  
 
Vi vill ta reda på varför människor väljer att arbeta ideellt och på vilket sätt de balanserar det 
med sitt övriga liv. 
 
Frågeområden: 
 
Inledning 

● Ålder? 
 

● Kön? 
 

● Civilstånd?  
 

● Hemmavarande barn?  
Om du har barn: 

- Hur gammal är barnet/barnen? 
- Vem har det huvudsakliga ansvaret för barnet/barnen? Är det du, fadern/modern eller 

bägge lika mycket? 
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Bakgrund 

● Vilka tidigare arbetslivserfarenhet har du? 
 

● Vad är din nuvarande huvudsakliga sysselsättning?  
(Om man arbetar) - Vilken anställningsform har du?  

- Arbetar/studerar du hel/deltid?  
 

● Har du möjlighet att bestämma uppläggningen av din huvudsakliga sysselsättning?  
- Hur? Alltid? Aldrig?  

 
● Anser du att du har höga krav i din huvudsakliga sysselsättning?  
- Om ja, på vilket sätt?  
- Anser du att du har kontroll över kraven?  
- Om inte, varför? 
- Om du har det, hur kontrollerar du kraven?  

 
● Har du möjlighet att kontrollera arbets-/studietiden?  
- Kan du lägga upp tiden hur du vill? 
- Hur väljer du att lägga upp tiden?  

  
Roll i det ideella arbetet:  

● Hur kom du i kontakt med - organisationen?(exempelvis djurskyddet, 
idrottsföreningen) 
 

● Hur länge har du medverkat i organisationen? 
 

● Kan du berätta om arbetet du gör för organisationen?  
- Vad är din roll?  
- Vad exakt gör du i det ideella arbetet? 

 
● Hur mycket tid lägger du på ideellt arbete?  
- Hur många dagar i veckan? Timmar?  

 
Upplevelser av det ideella arbetet: 

● Hur kom det sig (varför?) att du valde att engagera dig ideellt?  
- Valde du att engagera dig självmant? (Eller är det för att det är: Barnets 

fritidsaktivitet, partners fritid, ofrivilligt engagerande - blev tillfrågad av någon?) 
 

● Kan du känna någon form av skyldighet till ditt ideella arbete?  
- På vilket sätt i sådant fall?  
- När, ge exempel.  

 
● Hur motiverar du dig till det ideella arbetet?  
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- Ge exempel 
 

● Vad är din syn på ideellt arbete?  
- Tycker du att fler borde göra det?  
- Varför, varför inte?  
- Vart i sådant fall? (vilken organisation/förening?) 

 
● Skulle du kunna tänka dig att arbeta i en annan ideell organisation?  
- Vad är skälet till det?  
- Någon speciell sektor? 

 
● Är det jämt fördelat mellan kvinnor och män i denna ideella sektor?  
- Vad tror du det kan bero på? 

 
Belöning:  

● Vad får du ut av att arbeta ideellt? (För att det är roligt? För att du får hjälpa andra?) 
- Vilka skäl? Varför? 

 
● Vad är det för ersättning?  
- Får du ut någon form av arvode?  

 
● Om du får det, påverkar det din motivation? 
- Hur påverkar det din motivation? 

 
● Är den en generös ersättning? Tycker du att det är en bra ersättning?  
- Gör man ett bättre/sämre jobb för den ersättning man får?  
- Sätter det krav på ens insats? 

 
● Känner du att du får någon känslomässig belöning? Kan det kännas statushöjande? 

Blir du en viktig person? Vet att man hjälpt någon?  
- Vad är det för känslo belöning? 
- Varför tror du att det kan vara så? 

 
Fritid och familjeliv 

● Hur spenderar du din fritid? 
- Ägnar du dig åt något annat? Har du någon hobby utöver din huvudsakliga 

sysselsättning och din fritid/familjeliv?  
- Vilken hobby?  
- Hur ofta? (Dagar, timmar i veckan) 

  
(Om informanten har familj):  

● Har du och din familj några gemensamma aktiviteter på fritiden?  
 

● Delar man intresse för det ideella arbetet i hemmet? 
 

51 



 

● Deltar du i dina barn/barns fritidsaktiviteter? 
 

● Arbetar någon annan i familjen ideellt? 
- Med vad? 

 
● Vad tycker din man/fru/familj om ditt ideella arbete?  
- Finns det önskemål om att dra ner det lite?  
- Vad tror du det kan bero på? 
- Tycker de att de smiter från hemarbetet? 
- Kan du ange specifika saker du i sådant fall “smiter” från? 

 
Balansen mellan arbete/huvudsaklig sysselsättning, ideellt arbete och fritid 

● Skapas det någon motsättning mellan din huvudsakliga syssla och ditt ideella arbete? 
- Om det uppstår, hur hanterar du motsättningarna? 
- Vad kan du göra för att hindra dem?  

 
● Skapas det någon/några motsättningar mellan fritid/familjeliv och ditt ideella arbete? 
- Om det uppstår, hur hanterar du motsättningarna? 
- Vad kan du göra för att hindra dem? 

 
● Känner du att tiden räcker till? 
- Känns det alltid / aldrig så? 
- Varför?  
- När räcker den inte till? Ge exempel  
- Vad gör du åt det? 
- Vad kan du göra åt det? 

 
● Vad anser du att du lägger mest tid på?  
- Hur kommer det sig? 

 
● Vad anser du att du lägger minst tid på?  
- Hur kommer det sig? 

  
● Skulle du vilja lägga mer/mindre tid på någon del? 
- Vad skulle det vara? 
- Varför just detta?  

 
● Skulle du hellre vilja ha ditt ideella arbete som lönearbete? (huvudsaklig 

sysselsättning) 
- Varför? 

 
● Vilket arbete identifierar du dig mest med?  
- Vad tror du det beror på?  

 
● Vad ger ditt ideella arbete i jämförelse med ditt lönearbete och tvärtom?  
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- Ge exempel 
- Varför tror du att det är så? 
● Vad anser du är mest givande? Det ideella eller lönearbetet?  
- Varför tror du det är så? 

 
Nackdelar:  

● Är det ingenting som upplevs problematiskt eller negativt? (tid, uppskattning) 
- Vad? 
- När uppstår det? 
- Varför uppstår det? 
- Vad kan du göra för att förhindra eller förbättra det?  

 
● Är det en fördel eller nackdel att arbeta ideellt?  
- Varför tror du att det är så? 
- Kan man bestämma hur det ska vara?  

 
Avslutande diskussion:  

● Hur ser ditt ideella engagemang ut framåt?  
- Ska du sluta, eller fortsätta engagera dig ideellt?  
- Varför vill du sluta/fortsätta?  
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