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Sammanfattning 

 

 
Syftet med vår studie var att undersöka på vilket sätt ideellt arbete upplevs 
av arbetslösa personer. Vi valde att göra studien på den ideella 
musikföreningen Pipeline. En kvalitativ metod användes för att kunna ta del 
av intervjupersonernas upplevelser gällande ideellt arbete. Studien bestod av 
fem intervjuer med personer som hade eller haft praktik på Pipeline. 
Praktiken var arbetspraktik för arbetslösa eller praktik för ungdomar på 
individuella programmet. Resultatet visade att personerna upplevde 
gemenskap, bra ledarskap, motivation och en känsla av sammanhang i det 
ideella arbetet. 
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Abstract 
 

The purpose of our study was to see in which way unemployed person´s life 
was affected by working in a voluntary organization. The study was made 
on the music organization Pipeline. We choose to make the study in a 
quality method, to be able to take part in the people´s own experiences with 
voluntary work. The study was made by interviewing five persons who had 
work related practice for unemployed or for youths at the individual 
program. The results showed that the people experienced fellowship, good 
leadership, motivation, a sense of coherence in voluntary work. 
 

 

 

Keywords: voluntary organizations, Pipeline, motivation, coping, work 

environment, SOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Förord 

 

Arbetet med studien har gett oss en möjlighet att ta del av intressanta 

synpunkter och upplevelser från fem personer som öppet och hjärtligt 

berättat för oss om sin tid på Pipeline vilket hjälpt oss i arbetet med vår 

studie. Vi vill framföra ett stort tack till intervjupersonerna som tagit sig tid 

att prata med oss. Vi tackar också Thomas Lundmark som trots att han haft 

fullt upp med arbetet på Pipeline hjälpt oss med information och att finna de 

intervjupersoner som varit relevanta för vår studie.  

Vi vill också tacka vår handledare Björn Jakobsson för hans goda råd och 

givande diskussioner som peppat oss under arbetets gång.  

                                                                                                                                    

 

                                                                                                                         

 

                                                                                         

 

Sundsvall, maj 2009  

Helene Olofsson och Lena Lindh                                                          
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Inledning 
 
Pipelines Thomas Lundmark var på en av föreläsningarna på 

Mittuniversitetet i Sundsvall och informerade om deras verksamhet som 

ideell förening. Då det lät intressant bestämde vi oss för att skriva en 

uppsats om ideellt arbete. 

 

Bakgrund 
 
Undersökningen startade med att få fram information om ideellt arbete för 

att sedan gå vidare med vad som fanns beträffande forskning i ämnet. 

Ideellt arbete  

 

En ideell förening är en medlems ägd ideell organisation. Medlemmarna kan 

vara enskilda personer eller organisationer. Det finns ca 200 000 ideella 

föreningar i Sverige och miljontals världen över (Olsson, Svedberg & 

Jeppsson-Grassman, 2005). 

 

Folk går samman i ideella föreningar för att göra något för dem viktigt. 

Ideellt arbete innebär alltid ett mått av uppoffring. Det dras inte igång i 

onödan. Det fyller tomrum. Att fylla tomrum är förvisso den vanligaste 

drivkraften när föreningar startas, men hur de sedan utvecklas och vad de 

gör när de blivit etablerade är en helt annan sak. Den ideella energin, det 

bränsle föreningar startas med och lever av initialt, alstras dock alltid av det 

som annars skulle ha blivit ogjort. Många som söker sig till ideella arbeten 

gör det för att få personlig utveckling, men för ungdomar handlar det om att 

skaffa sig erfarenheter, möta nya människor och också att prova på en 

bransch man är intresserad av att arbeta i. Mycket av det ideella arbetet är 

sådant personerna tycker är roligt och gärna provar på ett tag (Olsson et al. 

2005). 
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Fakta om ideellt arbete  

Informationen nedan beskriver i hur stor omfattning svenska befolkningen 

lägger ner tid med att arbeta ideellt 

• 51 % av alla svenskar är engagerade i ideellt arbete. Detta gäller 

framförallt inom idrott, kultur, fackföreningar/boende och socialt 

arbete.  

• Ca.20 % av medborgarna är engagerade inom idrottsrörelsen och 

lika många inom socialt inriktade organisationer  

• I snitt lägger volontärerna 14 timmar i månaden på ideellt arbete.  

• Män är i högre utsträckning engagerade i fritidsorienterade 

organisationer så som idrotts-, frilufts- och jaktföreningar.  

• Kvinnor är i högre utsträckning engagerade i socialt inriktade 

organisationer, bl.a. humanitära hjälporganisationer, kyrkan, 

invandrarorganisationer, nykterhetsorganisationer och 

kvinnoorganisationer.  

• Totalt utförs ca 350 000 års heltidsarbeten på ideell basis varje år, 

det är lika många timmar som i Sveriges tio största företag (Olsson 

et al. 2005) 

Ytterligare fakta om ideellt arbete framkommer av Larsson & Wikström´s 

(2002) studie gällande den enorma omsättningen kring ideella föreningar 

• Sammanlagt har svenskarna 32 miljoner medlemskap i olika 

frivilligorganisationer  

• Värdet av de ideellt producerade tjänsterna beräknas till 150 

miljarder per år  

• Inom sektorn finns förutom volontärerna 150 000 anställda på hel- 

eller deltid vilket utgör 2,5 % av den totala arbetskraften i Sverige.  

• Dessutom omsätter den ideella sektorn 150 miljarder kronor per år 

vilket är ca 4 % av BNP. (Larsson & Wikström, 2002) 
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Hur gör man för att skapa en ideell förening? 

 

Ideella föreningar, till skillnad från ekonomiska, behöver inte registreras för 

att bli till, men för att bli en juridisk person, som kan öppna konto, hyra 

lokal, skaffa telefon och kunna kalla sig förening, måste den enligt praxis ha 

medlemmar, målsättning, stadgar och styrelse. Det finns ingen särskild lag 

som reglerar ideella föreningar. Organisationsnummer tilldelas av 

Skatteverket. Det namn som den ideella föreningen bedriver 

näringsverksamhet under kan registreras hos Bolagsverket som är en 

avgiftsfinansierad myndighet, vilket innebär att de inte finansieras med 

skattemedel, de tar istället ut avgifter för de arbeten de utför (Bolagsverket, 

2009).  

Ideellt arbete främjar hälsan 

En amerikansk studie visar att det finns ett starkt samband mellan 

organiserat frivilligt arbete och en bra hälsa. De frivilliga (ibland kallas de 

volontärer) har en lägre dödlighet, bättre rörlighet och lägre grad av 

depressioner än de som inte arbetar frivilligt. När man jämförde olika 

åldersgrupper fann man att särskilt pensionärer mår bättre av att engagera 

sig ideellt. Det är t.ex. viktigt att inte överutnyttja de frivilliga. Statistik från 

ett antal länder visar att organiserade frivilliga i genomsnitt arbetar 2-3 

timmar i veckan, inte mer. Att dimensionera frivilliguppgifterna till ca 100 

timmar om året anses också vara det bästa för de utbildade 

frivilligorganisatörerna. Intressant nog visar den amerikanska studien ovan, 

att de för hälsan positiva effekterna med frivilligarbetet uppstår just vid 

denna normala grad av engagemang. Att öka antalet frivilligtimmar över det 

har inga ytterligare hälsofrämjande effekter.  Snarare tvärtom (Grimm et al. 

2007). 
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Problematik kring ideellt arbete: 

De flesta ideella föreningar har någon som är anställd, och det kan ge 

spänningar (konflikter) mellan de anställda och de ideella arbetarna, 

eftersom de anställda får lön. Medlemskapet i en förening kan vara 

ingången till en social gemenskap, och sammanhang som personerna har 

intresse av. Medlemskapet i en ideell förening är inte alltid frivillig, vissa 

föreningar såsom hyresgästföreningar är tvingande (Lindberg, 1999). 

En studie från Australien visar att frivilligarbetet kan vara dåligt för din 

hälsa, de slutsatserna har man dragit av att man frågat 500 personer. Varav 

hälften arbetade med ideellt arbete. Bara ett fåtal ansåg att även om de lärt 

sig något i form av nya färdigheter, eller att de kände sig stimulerade och att 

de träffade nya människor så var det inget som gjorde att de mådde bättre. 

De saker som gjorde att människorna mådde sämre var dåliga och svåra 

situationer såsom dåligt ledarskap, dålig ekonomi och svag gemenskap. De 

yngre var mer negativ än de äldre. De saknade också kontakt med 

organisationen, flera sa bland annat att de aldrig talat med någon av ledarna 

innan de börjat arbeta, de visste inte heller vilket arbete de skulle utföra och 

hade inga förkunskaper om det de skulle göra (Ziersch & Baum, 2003). 

 

Arbetsmiljöns betydelse 

 

De som arbetar ideellt ses inte som en arbetstagare då de inte har anställning 

eller lön, men de innefattas ändå av andra lagar t.ex. Arbetsmiljölagen (SFS 

1977:1160) reglerar de skyldigheter arbetsgivare och andra skyddsansvariga 

har för att förebygga ohälsa och olycksfall, här finns också regler om 

samverkan mellan arbetsgivaren och de anställda. Lagen gäller varje 

verksamhet där arbete utförs för arbetsgivarens räkning. Även om de som 

har praktik eller marknadspolitiska åtgärder inte i laglig mening ses som 

arbetstagare gäller arbetsmiljölagen för dessa (SFS 2001:453) 
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socialtjänstlagen kap 4 6§ och (SFS 2000:625) lagen om arbetsmarknads 

politiska program 7§. 

 

Varför detta är relevant även inom ideella föreningar är att på senare år har 

det skrivits allt mer om problemet med ökade sjukskrivningar och även ökad 

ohälsa kopplad till arbetsplatsen. Den största orsaken till sjukskrivningar är 

besvär i rörelseorganen, men det som har ökat mest under 1990-talet är 

psykisk ohälsa och utbrändhet. Detta beror till stor del på att den 

psykosociala arbetsmiljön har blivit hårdare medan förhållanden i den 

fysiska arbetsmiljön har varit relativt oförändrade (Socialstyrelsen, 2009). 

 

Arbetsmiljön delas in i fysisk eller psykosocial. Det fysiska kan vara tunga 

lyft, stillasittande/stående, oljud osv. Det psyksociala är samspelet mellan 

personen och dess omgivande miljö. Aaron Antonovsky (1923-1994), som 

är internationellt känd medicinsk sociolog i Beersheba, Israel har en 

tillämpbar utvecklad teori när det gäller den psykosociala arbetsmiljön kring 

ämnet känsla av sammanhang, som heter KASAM (på engelska SOC, Sense 

of Coherence). Teorin beskriver i vilken utsträckning vi upplever tillvaron 

som begriplig, hanterbar och meningsfull. Denna teori bygger på att våra 

grundläggande mänskliga behov behöver uppfyllas för att personen skall 

kunna känna välbefinnande. Antonovsky beskriver tre olika kriterier som 

skapar hälsa och välbefinnande hos personen och själva idén grundar sig på 

människans behov av att uppleva en känsla av sammanhang. Hur hög 

respektive låg känslan av sammanhang är hos personen är avgörande för 

hälsan och känslan av välbefinnande (Antonovsky, 1991).  

Nedan beskrivs Antonovskys tre olika kriterier med koppling till 

arbetsmiljön: 

Begriplighet (jag vet): beskriver personens förmåga att kunna sätta sig in i 

det som händer i ett sammanhang. Här är det viktigt att informationen från 

omvärlden känns gripbar, sammanhängande och strukturerad. För att koppla 

till arbete innebär detta att personen förstår vilka krav som ställs på dem och 

hur det skall bemötas. Genom att skapa en organisation som är tydlig med 
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klart dokumenterade mål och riktlinjer skapas trygghet hos medarbetarna, 

som i sin tur kan motverka stress. Den information som ges utav 

organisationen och ledaren bör vara tydlig och relevant för att på så sätt 

skapa en förståelse för vad arbetet går ut på och hur det bör utföras. Detta 

utvecklar i sin tur personens kompetens genom den kunskap och färdigheter 

personen använder i sitt arbete. 

Hanterbarhet (jag kan): handlar om personens förmåga att hantera sin 

tillvaro och att kunna påverka sin situation just nu. En förutsättning för 

hanterbarhet är att personen upplever att den har tillgång till tillräckliga 

resurser samt att de används på ett effektivt sätt. 

Meningsfullhet (jag vill): är enligt Antonovsky den starkaste motivations- 

faktorn. Personen har ett mål och vet vart den är på väg samt att graden av 

meningsfullhet gör att det känns värt att engagera sig. Vid hög grad av 

meningsfullhet har personen lättare att anta utmaningar och motgångar 

(Antonovsky, 1991). 

 

Det sociala stödets betydelse 

 

Man jobbar ideellt för att få träffa människor som har samma intressen och 

för att ingå i en gemenskap. Sociala relationer är också väldigt viktiga för 

personens hälsoutveckling, både psykiskt och fysiskt såsom depression, 

stress och hjärt- och kärlsjukdomar. Socialstyrelsens folkhälsorapport 

(2009) visar att det dör fler människor i hjärt- och kärlsjukdomar än tidigare 

och i samma rapport kan vi också se att psykisk ohälsa är en av de 

vanligaste anledningarna till att människor idag är långtidssjukskrivna. Det 

sociala stödet delas ofta in i emotionella, informativa och materiella 

komponenter. Sociala relationer på arbetet kan öka produktiviteten hos 

anställda genom att få förståelse för varandras arbetsuppgifter och för hur vi 

funkar personligen. På det viset förebyggs stress och hälsan och coping på 

arbetsplatsen blir bättre (Orth-Gomér & Perski, 1999). 
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Gemenskapen  
 
Om man vill arbeta i en ideell förening är det ofta för att man känner 

gemenskap till den organisationen, även om det är ett tvingande 

medlemskap så har de ändå en gemenskap i föreningen. En sund gemenskap 

visas genom öppen information och interaktion, man vågar tala om 

problemen och samarbetet flyter. Ledarna deltar och lyssnar och 

arbetsfördelningen är rättvis och tydlig. De som arbetar ges tillräckliga 

möjligheter att delta i gemenskapens verksamhet och arbetarna är villiga att 

utveckla sitt arbete. Dessutom visar en bra gemenskap på låg stressnivå, hög 

grad av engagemang i organisationen, arbetstillfredsställelse och låg 

frånvaro. En bra gemenskap har god förmåga att lösa problem samt 

beredskap att kontrollera förändringar. Gemenskapen kan utvecklas med 

god vilja (Arbetshälsoinstitutet, 2009). 

 

Ledarskap 

 

Ledarskapet i en ideell förening är lika viktigt som på vilken annan 

arbetsplats, möjligtvis ännu viktigare eftersom ledaren är den som motiverar 

de ideella arbetarna men ledarskapet är inte heller lika enkelt, du kan t.ex. 

inte erbjuda anställda högre lön eller vidareutbildning och ledaren har en 

styrelse som tar alla beslut. En bra ledare, enligt Kaufmann, G. (2005), bör 

ha ett gott socialt inflytande och vara en bra lyssnare för att få en 

uppfattning om vad som händer på golvet. Detta är en fördel då ledaren ska 

fördela uppgifter så att det sker med rättvisa. Ledaren bör vara en av 

medarbetarna men samtidigt behålla sin auktoritet. En ledare behöver 

självinsikt och beslutsförmåga.  

 

Abrahamsson & Andersens (2002) definition på ledarskap är, ett beteende 

som en person i en organisation uppvisar och som påverkar de andra med 

avsikt att organisationen skall lösa bestämda uppgifter och nå bestämda mål. 

De skriver vidare att ledarskapet är ett socialt fenomen, det förutsätter att det 
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finns någon människa att leda. En stor del av ledarens uppgift är att 

motivera arbetsgruppen, samordna och organisera arbetet. Detta för att 

gruppen skall nå de mål som satts upp för arbetet. En bra ledare har 

förmågan att skapa goda relationer och att främja effektivitet och 

produktivitet genom att uppmuntra medarbetarna till eget ansvarstagande 

och egen utveckling. En ledares funktioner kan indelas i fyra kategorier: 

Planering – Här skall bestämmas vilka mål som ska sättas och hur de skall 

uppnås. 

Organisering – Här fördelar man resurser/uppgifter till medarbetarna för att 

kunna genomföra de mål man satt upp. 

Vägledning – Här gäller det att uppmuntra, förklara och motivera 

medarbetarnas insatser för att nå måluppfyllelse. 

Kontroll – Innebär en uppföljning av aktiviteter och att sammanställa 

resultat med målen man ställt upp. Här gör man en analys som kan ge 

underlag för aktiviteter som ger bättre måluppfyllelse (Abrahamsson & 

Andersen, 2002). 

 

Motivation 

 

Motivation behövs både för att söka jobb men även för att fortsätta att jobba 

på en arbetsplats. För att uppnå och vidmakthålla en god och trivsam 

arbetsmiljö är det viktigt att de anställda motiveras på olika sätt i sina 

arbetsuppgifter. Inte minst i en ideell förening. Genom motivation kan man 

öka personalens engagemang, entusiasm och energi i arbetet. Att leda 

handlar till stor del om att öka motivationen hos de anställda. För att 

motivera arbetstagarna skulle ledaren kunna ge ut uppgifter mer efter 

arbetarnas intresse. Berggren et al. (2001) tolkar motivationsforskaren J. 

Rickard Hackman och menar att det måste skapas olika förutsättningar för 

att motivation skall uppstå. En av förutsättningarna är att arbetskraven skall 

vara varierande i kunskap och färdigheter. Arbetet som görs skall vara 

meningsfullt för människor inom och utanför verksamheten. Vidare skall 
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den anställde ha eget inflytande i planering och beslutsfattande och slutligen 

skall arbetsresultaten belönas i form av uppskattning (Berggren et al. 2001).  

 

Det finns olika teorier för motivation, för denna studie väljs Maslows 

behovstrappa som bra sammanfattar olika faktorer som bidrar till 

arbetstrivsel. Berggren et al. (2001) har inspirerats av den amerikanska 

psykologen Abraham Maslows fem behovsnivåer och överfört dem till tre 

behov som passar arbetsplatsen. När människan blivit tillfredsställd på en 

nivå ställs nya krav på behov i nästa nivå och så vidare. Följaktligen 

kommer de olika behoven att nämnas nedan, där de första är människans 

grundbehov. Dessa relateras till de anställdas behov i arbetet. Genom att 

anställda får dessa behov tillfredsställda trivs de bättre i arbetet och 

motiveras därmed till att göra ett bra arbete. De grundläggande behoven i 

arbetslivet handlar om materiella fördelar så som lön och goda fysiska 

arbetsförhållanden. Trygghetsbehoven handlar om säkerhet och trygghet i 

arbetet så som arbetarskydd och anställningstrygghet. Det är därmed viktigt 

att arbetet är stadigt. De sociala behoven handlar om gemenskap med andra 

människor. Att inneha arbetsuppgifter som medför samarbete med 

arbetskamraterna samt att bli accepterad inom arbetsgruppen. Genom att en 

arbetsgrupp gemensamt får ansvara över vissa arbetsuppgifter samt att det 

skapas tillfällen till samvaro utanför arbetslivet uppmuntras medarbetarna 

på så sätt till samarbete (Berggren et al. 2001).  

 

Uppskattning handlar om ett behov att få respekt och uppskattning i form av 

feedback från andra människor och att stärka sin prestige. De anställda 

behöver bli bekräftade om att de är duktiga när de har gjort ett bra arbete. 

Det finns behov att stärka sin jagkänsla, få visa sin skicklighet och bli 

belönas för detta. Självförverkligande handlar om att den anställde har ett 

behov av att uppnå den nivå på karriärstegen som denne personligen är 

kapabel till. Detta åstadkommes exempelvis genom att det ges möjligheter 

att utvecklas, utmanas, få utrymme till kreativitet och experiment. För att 

uppnå produktivitet och kvalitet genom motivation krävs det att chefen eller 
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arbetsledaren skapar de förutsättningar som behövs för varje medarbetare. 

Först och främst är det viktigt att chefen lär känna varje medarbetares behov 

i arbetet. Sedan är det fördelaktigt om chefen tar hänsyn till att den 

enskildes privatliv ibland kan påverka det som de vill ha ut av arbetet 

(Berggren et al. 2001). 

 

Coping – struktur på livet 

 

Att arbeta ideellt kan ge arbetslösa en ny syn på livet och hjälpmedel att 

klara av vardagen. Ett begrepp som används för att ge struktur på livet är 

coping. Definitionen på coping är enligt Orth-Gomér & Perski (1999) de 

krafter och ansträngningar som personen tar i anspråk för att hantera och 

bemöta de svårigheter och problem som uppstår. Dessa ansträngningar kan 

bestå av tankar, känslor eller handlingar. Man kallar de individuella 

färdigheter man föds med för copingstil. Copingstrategi är en färdighet man 

tillägnar sig och den varierar mycket mellan olika personer, även om de 

utsätts för en och samma svårighet. Denna variation beror på skillnaden 

mellan personer i resurser att hantera stress och i förmåga att uppfatta och 

tolka den egna situationen. Varje människa har några olika sätt på hur de 

hanterar olika situationer genom att välja och överväga hur man ska hantera 

dem. Saknar man flexibilitet har man svårt att hantera stress på ett bra sätt. 

Framsynthet är en förmåga att sätta sig in i vad följden blir av att använda 

olika copingstrategier. Saknar man framsynthet kan det t.ex. Bli som 

människor som dricker för att klara en påfrestande livssituation, de ser inte 

de följder som blir konsekvenserna av missbruket (Orth-Gomér & Perski, 

1999).  

 

Empowerment 

 
Det ideella arbetet kan också hjälpa personer att ta tillvara sina egna styrkor 

för att kunna utnyttja dem i framtiden. Empowerment är ett begrepp som 
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används när man ger hjälp till självhjälp. Eftersom det inte är helt lätt att 

översätta ordet till svenska används det engelska ordet, men ord som 

använts är t.ex. maktmobilisering eller självförstärkning. I dag är 

empowerment ett vedertaget begrepp och används världen över. Det är en 

process som utgår från personen och dennes önskemål för att öka förmågor 

och motivation så att personen kan ta ansvar för sitt liv och sin hälsa. För att 

åstadkomma empowerment behöver man möjliggöra för personen att 

utveckla sin egen förmåga att bemästra sin livssituation. Personen skall ha 

möjlighet att påverka omgivningen och ha en inre känsla för vad personen 

själv vill och kan. Ett dilemma med empowerment är att man inte kan ge det 

till någon. Man kan bara ge handlingsutrymme åt personen så att denne själv 

kan upptäcka och utveckla sina egna förmågor, attityder, kunskaper och 

självuppfattning och det kräver att personen själv är motiverad till det. 

Målet är att personen når insikt om sin egen situation, ett medvetande som 

ligger till grunden för att starta en förbättring (Medin & Alexanderson, 

2000).  

 

Westerlund & Bergström (1998) säger att varje persons handlingsutrymme 

utgörs av vad den personen vill, kan eller tror sig kunna. För att öka detta 

utrymme kan man visa på mål som är genomförbara, det kan vara att börja 

en ny utbildning eller praktik. 

 

Arbetslöshet 

De som blev utvalda att delta i vår undersökning hade varit arbetslösa eller 

gick på individuella programmet och hade praktik, i folkhälsorapporten 

2009 kan man se att arbetslösas och studerandes psykiska välbefinnande är 

betydligt lägre än för de som har sysselsättning (Socialstyrelsen, 2009).   
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Citatet nedan kan ge en förståelse om hur det känns att vara arbetslös: 

 

"Arbetslöshet innebär en underbelastning. För lite stimulering, 

för litet ansvar och för små krav, även här med små möjligheter 

att påverka situationen. Vi får inte visa vad vi duger till. Att bli 

uppsagd eller arbetslös innebär ett hot mot såväl identitet och 

självkänsla som gemenskap med andra. Att inte ha ett arbete att 

gå till leder för många till rollkonflikter, eftersom rollen i 

hemmet förändras. Vi tycker oss sakna inflytande över vad som 

händer med oss. Vi kan inte styra våra liv. Vi saknar 

beslutsutrymme och egenkontroll” (Levi & Pettersson, 2004, 
sidan 13). 

 

Arbetspraktik 

 

I lagen (SFS 2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program är syftet att 

stärka den enskildes möjligheter att få ett arbete. Arbetspraktik används för 

att få yrkesorientering, yrkespraktik eller arbetslivserfarenhet.  

 

Arbetsförmedlingen erbjuder ett individuellt stöd för att arbetssökande 

snabbt ska hitta ett arbete, deras uppdrag är att särskilt hjälpa de som har en 

svag ställning på arbetsmarknaden t.ex. långtidssjukskrivna och de med 

funktionshinder. Extra stöd kan ges i form av arbetsmarknadspolitiska 

program. Dessa program riktar sig till dem som stått utanför 

arbetsmarknaden en längre tid. De arbetssökande kan då få en individuellt 

utformad aktivitet t.ex. arbetspraktik. Arbetspraktik innebär att 

arbetsförmedlingen erbjuder en praktik hos privata och offentliga 

arbetsgivare och även inom ideella arbetsorganisationer. Ersättningen 

betalas ut i form av aktivitetsstöd som betalas ut av försäkringskassan 

(Arbetsförmedlingen, 2009) 

 

 
 
 
 



17 
 

IV programmet (Individuella programmet) 

 

I lagen om individuella programmet framgår syftet i 4 b: 

 

”Lag (SFS 1999:180). 4 b § Ett individuellt program skall först 

och främst förbereda eleven för studier på ett nationellt 

program eller ett specialutformat program” Sveriges riksdag 
(2009). 

 

IV programmet finns till för de elever som inte har tillräckliga betyg från 

grundskolan i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik för 

att komma in på det program man vill gå. På programmet kan du läsa in 

dessa ämnen och tillgodoräkna dig grundskolebetygen för att kunna få 

behörighet till gymnasieskolan. Individuella programmet är också till för 

den som inte riktigt vet vad hon/han skall läsa. Här kan man få möjlighet till 

en nystart och utbildningen ska vara anpassad utifrån varje elevs behov och 

intresse. Då kan man kombinera teori och praktik på olika arbetsplatser för 

att få en chans att se vad man vill läsa vidare inom. Tanken med detta är att 

man sedan ska gå vidare till ett vanligt nationellt program (gymnasieguiden, 

2009). 

 

Pipeline 

 

Sundsvalls musikforum är namnet på den ideella förening som startades 

1973 i Sundsvall av musikintresserade ungdomar och är idag Sveriges äldsta 

musikförening. Lokalen där man öppnade rockklubben hette magasinet på 

grund av att det låg i gamla magasinet vd hamnen, det namn som används i 

dagligt tal är Pipeline och är också det namn som fortsättningsvis kommer 

att användas i studien (T. Lundmark, personlig kommunikation, 17 mars 

2009). 

 

Pipeline var redan 1973 ideellt och pengarna fick man in genom spelningar 

och kaffe försäljning. Man tog även över öl tillståndet och sålde mackor och 
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mellanöl från början, men det fick man sluta med. Pipeline drog till sig 

kändisar som Janne Schaffer och Björn J:son-Lind, vilket bidrog till att 

klubben fick kändis status. 1978 kom punkrörelsen och de gick med i 

föreningen. Pipeline fick då ett uppsving.1983 blev det bestämt att 

Sundsvalls kommun skulle bygga kulturmagasinet i magasinets lokaler, så 

nu var man tvungen att hitta nya lokaler. 1985 flyttade man till de nya 

lokalerna på kyrkogatan. Rockklubben fick då det nya namnet Pipeline 

(Lundmark, 2009).  

 

År 2008 var Pipeline nedläggningshotad pga. de låga bidragen, man 

räddades av ungdomar som demonstrerade, och fick kommunen att öppna 

ögonen. Kommunen sköt till mer pengar och det gjorde även gatufesten. 

Pipeline har ett café, där man har cafékvällar varje onsdag, med 

uppträdanden. Klubben har ett 50-tal större arrangemang varje år. Det är 

mest musikuppträdanden, men även teater och film. Under sommaren 

anordnar de demoscenen på gatufesten som är en musikfestival som 

anordnas i Sundsvall varje år (Lundmark, 2009). 

 

Pipeline som är en ideell förening och drivs med bidrag från kommunen och 

gatufesten. Bidragen från kommunen kommer av att rockklubben har 

ungdomsverksamhet. Bland annat har man replokaler. Styrelsen består idag 

av elva personer. Pipeline har en heltidsanställd, och övrig personal arbetar 

ideellt. Den ideella personalens arbetsuppgifter är att arbeta i caféet, 

garderoben och som artistvärdar. Ljud och ljustekniker är ofta inhyrda eller 

personer som studerar till det. På cafékvällarna arbetar två personer ideellt, 

och vid arrangemangen arbetar mellan åtta och tolv personer. ”Lönen” är en 

fribiljett till något arrangemang. De ideella arbetarna rekryteras på många 

sätt, de kan vara kärleken till musik eller att de studerar inom något relevant 

ämne, såsom arrangörsutbildningen eller ljud och ljustekniker. Andra följer 

med kompisar och vill hjälpa till (Lundmark, 2009).  
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Problemformulering 
 
Med anledning av de motsägande resultaten som framkommer i studierna 

gällande hur hälsan påverkats av ideellt arbete har vår nyfikenhet gjort att vi 

vill fördjupa oss i upplevelsen hos arbetslösa när det gäller arbetet i ideella 

föreningar.  

Syfte 
 

Syftet med studien var att undersöka hur arbetslösa personer upplevde det 

ideella arbete de utförde. 

Metod 
 

En kvalitativ ansats passade undersökningen då den syftar till att ge 

beskrivande data genom undersökningspersonernas egna talade ord samt 

observation av deras beteende för att få en djupare förståelse för ett specifikt 

fenomen. Det finns en öppen interaktion mellan forskare och 

forskningsfenomen som ger närhet till undersökningsproblemet. Det skulle 

inte gått att göra undersökningen med en kvantitativ metod eftersom där ska 

forskaren vara neutral och objektiv samt hålla en distans till 

undersökningspersonerna (Olsson & Sörensen, 2001). Även Backman (1998) 

beskriver att den kvantitativa metoden handlar om att försöka förklara hur 

världen ser ut på ett objektivt sätt. 

 

Urval 

 

Urvalet var de som arbetat på Pipeline med arbetspraktik eller haft praktik 

via IV programmet. Anledningen till att personerna har den bakgrunden är 

att de ska vara relevanta för vår utbildning då vi läst mycket om 

hälsofrämjande arbete. På grund av det begränsade tidsutrymmet anser 

Thomsson (2002) att ett mindre antal intervjuer ger större möjlighet att 
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uppnå ett gott resultat. Antalet begränsades till fem, dels beroende på 

tidsbrist och dels på möjligheten att få tag på frivilliga.  

 

Intervjupersoner 

 

Utav de fem intervjupersonerna hade fyra stycken haft arbetspraktik och en 

person haft praktik via IV programmet. Fyra av intervjupersonerna var män 

och en var kvinnan 

 

En kort presentation av intervjupersonerna: 

 

IP 1 var en man som började på Pipeline på grund av sitt musikintresse, han 

var arbetslös men hoppade in som vikarie i ett kommunalt företag ibland. 

Han hade påbörjat en utbildning men efter arbetet med Pipeline ändrades 

planerna och han valde en inriktning inom media. Med hjälp av kontakter 

från Pipeline fick han också sitt första arbete. 

  

 

IP2 var en man som var arbetslös och hade kontakter på Pipeline som tyckte 

att han kunde komma dit och arbeta. Han har ett stort intresse för musik och 

spelade i ett band. Han arbetade både tidigare och nu med ungdomar. 

 

IP3 var en man som gick IV programmet och var intresserad av att arbeta 

med ljud- och ljusteknik, i IV programmet ingår praktik så han kontaktade 

Pipeline och fick komma dit. IP har fått arbeta lite med det han är 

intresserad av på och även knutit nya kontakter. Han spelar i ett band med 

ett par killar han träffat på Pipeline. 

 

 

IP4 var en man som började på Pipeline för att han var arbetslös och hade 

kamrater som hade haft arbetspraktik där, han hade även ett stort intresse för 
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musik och spelade i ett band som började sin karriär med en spelning på 

Pipeline. Han arbetar idag med ungdomar. 

 

IP5 var en kvinna som började på Pipeline då hennes arbetsförmedlare 

föreslog det. Hon hade varit på Pipeline tidigare och kände människorna 

där. Hon arbetar idag med ungdomar. 

 

Procedur 

 
Ett möte inbokades med Thomas, vår kontaktperson på Pipeline, vi fick då 

ytterligare information om verksamheten. Thomas fick information om vårt 

syfte med undersökningen och vårt urval av människor och han tog därefter 

en första kontakt med personerna för att fråga om de ville ställa upp på en 

intervju angående deras tid på Pipeline. Vi fick fem namn av Thomas, vi 

ringde upp dessa personer som informerades ytterligare om vad studien 

handlade om, vi fick även deras e-mail adresser så vi kunde skicka ett 

informationsbrev (bilaga 1) som de kunde ta del av. I de fall e-mail inte var 

möjligt fick de informationen muntligt och innan intervjuerna fick de 

informationsbrevet personligen på plats. Ett möte inbokades, tid och plats 

fick intervjupersonerna välja för att det skulle kännas bekvämare för dem. 

Tre av intervjuerna genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser, men i 

en avskild miljö. Två intervjuer skedde på allmän plats då det önskades av 

intervjupersonerna. Den ena för att det var en lugn och mysig miljö med 

möjlighet till fika och den andre i ett grupprum på biblioteket, vilket också 

det blev en lugn och avskild plats (Olsson & Sörensen, 1999).  

 

 Datainsamlingen genomfördes i form av intervjuer som varade från 45-60 

minuter. En intervjuguide (bilaga 2) användes för att styra in samtalet på 

utvalda områden. Fördelen med detta var att kunna få någon form av 

struktur som underlättade analysen samtidigt som följdfrågor kunde ställas 

om samtalet inte berörde det relevanta. Bandspelare användes för att spela 

in intervjuerna, dels för att undvika stor mängd anteckningar men också för 
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att berättelserna skulle kunna dokumenteras på ett grundligt sätt (Thomsson, 

2002). Innan varje intervju informerades om vilka vi var och vilken 

utbildning vi gick och vad syftet med intervjuerna var. Det frågades också 

ännu en gång om det var okej att spela in samtalet på band. I det fall detta 

inte varit okej hade istället svaren skrivits ner på papper.   

Dataanalys 

 

Huvuddelar av det inspelade materialet transkriberades, analyserades samt 

bearbetades och meningsbärande enheter har lyfts fram utifrån de 

nyckelområden som framgår av intervjuguiden (bilaga 2). De delar som togs 

bort och som var icke relevant var t.ex. prat om gott fika, mysig miljö, fint 

väder och om andra människor som arbetat på Pipeline. Olsson & Sörensen 

(2002) beskriver att vid varje genomläsning av det insamlade materialet 

ökar förståelsen och därmed kan man finna ut olika intressanta teman ur 

materialet.  

 

Först analyserades intervjuerna var för sig och nästa steg var att göra en 

analys av alla intervjuer tillsammans för att finna ut de teman som ansågs 

intressant för undersökningen. En innehållsanalys användes, vilket innebar 

att svaren först lästes som en helhet för att sedan koda det insamlade 

materialet och få fram vissa teman och ämnesområden som vi var 

intresserade av. Detta för att enligt Bryman (2001) få en förståelse för 

helheten i det som sagts. Både manifest och latent analys användes, den 

manifesta för att arbeta med textmaterialet och dess innehåll och beskriva de 

synliga uppenbara komponenterna. Den latenta för att tolka vad 

textmaterialet handlar om, det som ligger under orden (Graneheim & 

Lundman, 2004). Uppsatsens resultat redovisas under de olika teman som 

innehållsanalysen gett. 
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Etiska aspekter 

 

Intervjupersonerna informerades först muntligt om syftet med 

undersökningen och sedan innan intervjuerna fick de ett informationsbrev 

(bilaga 1) som tog upp viktiga etiska aspekter så som att deras medverkan 

var frivillig, de kunde när som helst avbryta att delta. De lovades 

konfidentialitet för obehöriga och avidentifierades (Olsson & Sörensen, 

2001). En bandspelare användes under intervjuerna för att inte gå miste om 

viktig information. Om någon intervjuperson motsagt sig bandspelare hade 

vi fått anteckna istället. Inspelningsbanden har förvarats på ett säkert sätt för 

att sedan förstöras, vilket redan skett. Eftersom Pipeline inte har så stor 

personalstyrka och man möjligen, om man är insatt, kan koppla ihop vem 

som sagt vad i en intervju. Då personerna avidentifierats bedöms risken som 

minimal att de ska bli igenkända. 

Resultat 
 
Resultatet är indelat i fyra olika huvudteman med respektive underteman. 

 

Teman: 

 
• Pipelines betydelse, kontakter, musiken, gemenskapen, negativt 

• Motivation, yrkesval  

• Kunskaper, arbetsuppgifter 

• Ledarskap, delegering 

 

Pipelines betydelse 

 

Pipeline är en ideell arbetsplats som arbetar för ungdomar men som är öppet 

för alla oavsett ålder. Intervjupersonerna är eniga i omdömet som en av 

intervjupersonerna säger: 
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”- En öppen arbetsplats med tillåtelse att vara den man är. 

Arbetet är fritt och de anställda kan styra mycket av sin tid själv. 

Pipeline är en viktig drivkraft för många unga människor där 

man knyter nya kontakter” 

 

Pipeline benämns av intervjupersonerna som en mötesplats där man kan 

komma och gå som man vill. Redan när Pipeline startades 1973 var det för 

att unga med musikintresse ville ha någonstans att vara. En av 

intervjupersonerna säger: 

 

”- Musikföreningen fångade upp många av de ungdomar som 

var på glid på den tiden. Det fanns som sagt ingen annanstans 

att hålla till på” 

 

Då det är en förening för mestadels ungdomar är det alkohol och drogfritt i 

och utanför lokalen. Det är något man på Pipeline tar allvarligt. En av 

intervjupersonerna erkänner: 

 

 ”- Jag blev ertappad av en ledare utanför lokalen med en 

folköl, ledaren hällde ut den i buskarna” 

 

Vidare säger en annan av intervjupersonerna:  

 

”- Vetskapen om att ledarna tar alkohol och drogförbudet på 

allvar känns tryggt nu när man har egna ungdomar som går 

dit”  

 

 
Kontakter 
 

Kontakter från tiden på Pipeline har haft stor betydelse för 

intervjupersonerna. De som spelar i band har haft nytta av kontakterna i 

deras musikutövande, en av intervjupersonerna säger: 

 

”- Jag stod vid scenen och städade när en kille som repade där 

med sitt band kom fram och sa, du var ju snygg! Spelar du 

någonting? jag sa att jag spelade bas. Nu spelar jag med dom” 



25 
 

 

Några av intervjupersonerna har haft nytta av kontakterna då de sökt arbete 

och några nämnde att de haft nytta av kontakterna i de privata.     

 
  ”- Jag har haft mycket utbyte av många människor från 

Pipeline, mest privata kontakter. Jag fick t.ex. min bostad 

därigenom” 

 

Musiken 
 

Eftersom arbetsplatsen har en inriktning på musik, så är det naturligt att de 

som tillbringar sin tid på Pipeline gör det med samma intressen, de kan t.ex. 

som flera av intervjupersonerna säger haft sin första kontakt med Pipeline 

vid en konsert. En av intervjupersonerna säger: 

 

”- När jag gick på högstadiet ville jag och en kompis gå på en 

konsert, vi var nervösa för vi var de enda som inte hade svarta 

kläder” 

 

En annan hade sin första kontakt med Pipeline när hans band ville få en 

spelning där, han säger: 

 

”- Vi var där flera gånger och tordes inte fråga, vi gick runt 

kvarteret flera varv innan vi till slut gick in och frågade” 

 

De fick sin spelning och är idag ett omtalat band. 

 
 
Gemenskapen 
 

Musik är grunden till att människorna valt att vara på Pipeline, men den 

sociala gemenskapen är enligt intervjupersonerna viktigare. Som en av 

intervjupersonerna säger: 

 

”- Gemenskapen. bland människorna är guld, kärlek! Man är 

alltid välkommen det känns som en familj, ett andra hem eller 

första, hehe!”  
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En annan intervjuperson säger: 

 

”- Bemötandet. och gemenskapen är jättebra, det är människor 

som törs vara annorlunda. Det är ett öppet klimat och många 

har samma intressen, man tillåts komma med idéer” 

 

Gemenskapen mellan de som arbetar och besökarna beskrivs som bra, det är 

aldrig bråk, en av intervjupersonerna säger: 

 

”- Det är aldrig bråk och skulle det vara något så löser vi det 

själva, det är aldrig så att polisen behöver komma”  
 

Problemlösningen är också en sak som några av intervjupersonerna tycker 

sig ha lärt sig på Pipeline, en av dem säger: 

 

”- Jag lärde mig mycket på Pipeline, ibland när det uppstår 

någon jobbig situation t.ex. på jobbet så tänker jag - hur 

brukade vi göra på Pipeline” 
 
Det är inte bara de som hänger där som berömmer Pipeline, en av 
intervjupersonerna säger: 
 

”- Pipeline har ett gott rykte över hela Sverige bland artisterna. 

Servicen är bra och de vet hur det funkar liksom, de håller hög 

klass” 
 
 
Negativt 
 
Tre av intervjupersonerna tyckte att det ibland blev för mycket tid på 

Pipeline, de arbetade där, repade där och hängde där på fritiden. Vid sådana 

tillfällen kunde de irritera sig på varandra. Som en av intervjupersonerna 

säger: 

 

”- Det kan bli lite för mycket tid här, men man väljer det ju 

själv” 
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En annan av intervjupersonerna säger: 
 

”- I och med att man var upp i varandra hela dagarna rök man 

ihop i sällsynta fall” 

 

 

Då Pipeline var nedläggningshotat hösten 2007 och fram till våren 2008 

kände några av intervjupersonerna sig deppiga. Men läget förändrades till 

det bättre när de fick veta att de skulle få mer pengar och möjlighet att vara 

kvar vilket gjort att det i dagsläget är en positiv stämning inom 

arbetsgruppen. En av intervjupersonerna säger: 

 

”- Det enda negativa under min tid på Pipeline, var när det var 

nedläggningshotat, då mådde jag dåligt. Ja, alla var låga, de 

hade redan lagt ner” 

 

 

Motivation 

 
Några av intervjupersonerna anser att deras motivation innan Pipeline var 

låg, de hade av olika anledningar mått psykiskt dåligt.  

 

En av intervjupersonerna säger: 

 

”- Man var inte så motiverad innan, men nu känns det som man 

fått en kick. Jag är mer människa nu än förr” 

 

Samma person uppger att en anledning till förändringen beror på känslan av 

att vara uppskattad och av att få ta eget ansvar. Pipelines motto till sin 

personal är enligt en av intervjupersonerna:  

 

”Tänk gärna fel, men tänk själv!” 

 

Med det menar intervjupersonen att man ska ta egna beslut istället för att 

fråga om hur allt ska göras eller vara. 
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Yrkesval 
 

Fyra av intervjupersonerna blev under tiden på Pipeline mer motiverade att i 

sina framtida yrken arbeta med människor.  

 

”- När jag tänker efter så är det tack vare Pipeline som jag bytte 

karriär” 

 

En motivation som saknas på en ideell arbetsplats är den ekonomiska 

moroten, men som en av intervjupersonerna säger: 

 
”-man. blir inte rik av att vara på ett sådant här ställe men det 

är inte det som driver en heller” 

 

Kunskaper 

 

Intervjupersonerna har lärt sig mycket av tiden på Pipeline. På det 

personliga planet uppger många av dem att de lärt sig att få struktur på livet 

genom att de fått möjlighet att ta eget ansvar, planera sin egen dag och får 

bekräftelse.   

 

En av intervjupersonerna säger:  

 

”det har haft en oerhörd betydelse för mitt mående, nästan en 

terapeutisk upplevelse. Jag fick tillbaka ett socialt sammanhang 

som jag hade slarvat bort på vägen” 
 

 

En annan intervjuperson säger: 

 

”- Jag blev en ledare men hade ingen utbildning inom det. På 

Pipeline såg jag att ungdomarna växte av att de fick ansvar och 

bekräftelse. Den erfarenheten har jag haft nytta av i arbetslivet 

bl.a. genom att motivera människor till arbete och nytänkande i 

min chefsroll” 
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Arbetsuppgifter 

 

Som ny och utan erfarenhet börjar man att arbeta från botten, med städning 

och liknande, efter hand får de lära sig andra uppgifter som de själva 

intresserar sig för, t.ex. administration, ljud- och ljusteknik. En 

intervjuperson säger: 

 
”- Eftersom jag är musiker har jag haft mycket nytta av att se 

slitet från grunden, att de flesta band blir inte stjärnor över en 

natt” 

 

En av intervjupersonerna säger så här på frågan om vilken uppgift denne 

haft på Pipeline: 

 

”- Olika, städa. Man fick börja från botten, med toaletterna, 

hehe. Sen fick jag göra andra saker. Men jag tycker det är bra 

att ungdomar får börja med slitet från botten” 

 
 
De som vill får prova på andra sysslor, då ser ledarna till att de får 

information om hur de ska göra, en av intervjupersonerna säger: 

 

”- Beroende på hur svår uppgifterna var fick man en sorts 

utbildning och det var bra för man var ju rätt nervös första 

gången man skulle göra något” 

 

 

Några av intervjupersonerna säger om sitt beslut att tacka ja till praktik på 

Pipeline, då arbetsförmedlaren tipsade om det som en av intervjupersonerna 

säger: 

 

”- Först kändes lite onödigt då det inte skulle leda till ett fortsatt 

arbete på Pipeline men eftersom jag varit där på konserter och 

liknande så kände man ju till människorna, det blev en bra 

tillfällig lösning”  
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En av intervjupersonerna valde Pipeline som praktikplats själv för att få 

möjlighet att planera privata saker som barnpassning eller studier på sidan 

om eftersom Pipeline var en arbetsplats med utrymme för egen planering.   

 

Ledarskap 

 

Ledarna är de som har de huvudsakliga uppgifterna på Pipeline, t.ex. lyssna 

på demos, boka band. Men för de yngre är de också som mentorer. En 

intervjuperson säger: 

 

”- De tar hand om en, det är ju de som är Pipelines grund”  

 

Intervjupersonerna är alla överrens om att ledarna är/varit bra och att man 

kan prata med dem om man undrar över något. Ledarna anses vara bra på att 

lyssna och om det behövs kompromissar man. 

 

Trots ålderskillnaden känner intervjupersonerna att alla är på samma nivå, 

ledarna styr inte med hela handen utan vägleder ungdomarna.  

Som en annan av intervjupersonerna säger:  

 

”- Ledarskapet är bra, det kan ta ett tag innan man lär känna dem, 

men nu är vi polare” 

 

Delegering 

 

Vissa av intervjupersonerna tycker att man kunde ha delat upp ansvaret om 

arbetsuppgifterna till flera personer eftersom de anser att en bra ledare måste 

ha tillit till sin personal. En av intervjupersonerna säger: 

 

”- Ledaren hade ett kontrollbehov som kunde göra en tokig, om 

vi andra hade fått hjälpa till hade det inte tagit så lång tid” 
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Två av intervjupersonerna uppger att de idag hjälper till med det 

administrativa, bokar band och lyssnar på demos. En av intervjupersonerna 

säger: 

 

”- Vi hjälps åt med de administrativa uppgifterna, det skulle inte 

funka om det bara var en person som gjorde allt” 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

 

Valet av kvalitativ metod anser vi vara det riktiga då vi ville få ta del av 

intervjupersonernas upplevelser, något vi inte kunnat få med en kvantitativ 

undersökning. Om vi använt oss av en kvantitativ undersökning hade vi gått 

miste om den intervjueffekt som gav en ”aha” upplevelse hos en av våra 

intervjupersoner.  

 

Styrkan i undersökningen var att använda bandinspelningar och den direkta 

kontakten med IP. Vid användning av bandspelare kan man koncentrera sig 

på vad intervjupersonen säger (Repstad, 1999). Vilket vi också kände att vi 

kunde koncentrera oss på respondenterna och att vi kunde gå igenom 

banden flera gånger efter intervjun om det behövdes. Vi använde oss av en 

halvstrukturerad frågeguide med teman, så fick respondenterna möjlighet att 

berätta fritt och vi fick dessutom chans att få svar på det vi ansåg väsentligt. 

Eftersom intervjupersonerna ställde upp frivilligt, så kanske det bara var de 

som är positiva till Pipeline som ställde upp.  

 

Det hade kanske varit bättre att hitta några som inte varit lika nöjd med 

deras tid på Pipeline men det hade antagligen varit svårt att komma i kontakt 

med dessa människor då det var vår kontaktperson Thomas på Pipeline som 

hjälpte oss att få tag i personer och hade alla namn på de som varit där och 

arbetat. Det var svårare än beräknat att hitta intervjupersoner.  
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Tanken var att intervjua lika många manliga som kvinnliga personer och 

även lika många arbetslösa som de som går på IV programmet för att få ta 

del av olika upplevelser. Tyvärr var det svårt att få tag på kvinnor som haft 

arbetspraktik och båda könen från IV programmet som arbetat på Pipeline, 

detta trots att vår kontaktperson uppgav att det var fler kvinnor än män som 

gjort sin arbetspraktik på Pipeline. Urvalet blev inte så strategiskt som 

tanken var ursprungligen, och vi undrar hur svaren sett ut om vi valt 

intervjupersonerna själva, hade de personerna känt samma tillhörighet till 

Pipeline som våra intervjupersoner gjorde, hade de varit en del av den familj 

man pratar om? 

 

Enligt Bunkholdt (2004) är identifikation att se världen ur andra människors 

synvinkel och att göra de idéerna och premisserna till sina egna. Vi tar till 

oss de attityderna som vi ser hos andra för att vi vill vara som någon annan 

eller tillhöra en grupp. Det negativa i att tillhöra en grupp kan vara att 

gruppen sätter ett direkt eller indirekt tryck på medlemmarna.  Gruppen 

ställer krav på bestämda typer av beteenden och uttalanden, gruppen 

reagerar negativt om medlemmarna inte rättar sig efter dessa krav. 

 

Reliabilitet betyder att undersökningen skall vara reproducerbar – att 

metoden skall vara så tydlig att studien skall kunna upprepas. Eftersom vårt 

syfte var att undersöka upplevelser hos utvalda personer, så kan resultatet 

aldrig bli detsamma om man intervjuar andra människor, men det är inte 

heller meningen med en kvalitativ studie (Olsson & Sörensen, 2002).  

 

Validitet innebär att undersöka det som undersökas skall och att använda 

rätt metod för att uppfylla syftet. Vi anser att vårt val av metod var den rätta 

för att undersöka vad ideellt arbete påverkar människors livssituation och 

det hade varit omöjligt att genomföra undersökningen med annat än 

personliga intervjuer då syftet var att få fram en upplevelse av något och 

detta görs med en kvalitativ metod. 
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Vi vill poängtera att vi använt oss av några sekundärkällor i vår undersökning 

och enligt Backman (1998) ska man som regel i vetenskapligt arbete alltid i 

första hand anlita originalkällan. Anledningen till att sekundärkällor användes 

berodde på tidsbrist men även på att vi inte hade tillgång till dessa artiklar i 

fulltext.  

 

Resultatdiskussion 

 
Pipelines betydelse 
 

Pipeline som ideell förening stämmer in bra på det vi fått fram om ideella 

föreningar i bakgrunden, föreningen startades för att göra något för dem 

viktigt och fyllde ett tomrum. 

Enligt vårt resultat av intervjuerna startade föreningen Pipeline just på grund 

av den anledningen, de hade ingenstans att gå. 

Vår uppfattning var att musiken var huvudanledningen till att man sökte sig 

till Pipeline men vi har under studiens gång förstått att den sociala 

kontakten, att träffa andra människor, har större betydelse än musikintresset. 

De som söker sig till Pipeline får en naturlig känsla av sammanhang, 

Antonovsky menar att hur vi människor hanterar den stress vi utsätts för, 

handlar om vilka generella motståndsresurser vi har. Dessa motståndsresurser 

kan t.ex. vara socialt stöd, jagstyrka, kulturell styrka eller pengar. Enligt 

Antonovsky ger motståndsresursen personer styrka att motstå stressorer och gör 

istället dessa begripliga (Antonovsky, 1991).  

 

Vår studie visar på ett öppet och bra klimat. Våra intervjupersoner upplever 

en stor gemenskap på Pipeline och känner att de kan påverka sin situation. 

Då vissa av personerna mått dåligt tidigare upplever vi att det är bra att det 

inte ställs för höga krav på dem och att de har möjlighet att vara med och 

styra över sin arbetssituation. Enligt Karasek & Theorells krav/kontroll 

modell medför spända arbeten med höga psykologiska krav och små 

påverkansmöjligheter den största risken för negativ stress och sjukskrivning. 
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Socialt stöd från arbetskamrater eller ledning ses däremot som en 

motverkande faktor som minskar den negativa stressen och risken för 

sjukskrivning (Theorell 2003). 

 

Informationen om ideella föreningar säger att man söker ett ideellt arbete för 

att finna kontakter och prova på en bransch som man är intresserad av. Vi 

ser att de som arbetar/arbetat på Pipeline har många kontakter därifrån och 

anledningen till att de arbetat där har i många fall varit intresset till musiken 

eller ljud- och ljusteknik (Olsson et al. 2005). 

 

Enligt Lindberg (1999) kan en av anledningarna till slitningar i en ideell 

förening vara att de har en anställd och att det då kan skapa en osämja i och 

med att den personen får betalt i form av lön. Vi upplever inte att någon av 

IP känner så på Pipeline. Det kan i och för sig vara något som 

intervjupersonerna inte vill uttala för oss som är för dem okända, det blir ett 

känsligt ämne.  

 

Två olika studier vi tittat på visar motsägande resultat om hur hälsan 

påverkas av att arbeta ideellt. Den ena studien av Grimm et al. (2007) visar 

att man mår bra av att arbeta ideellt, särskilt de äldre. Man får bekräftelse på 

att man gör nytta och att man behövs på arbetsplatsen. Det tycker vi att vår 

studie visar om Pipeline, de känner sig uppskattade och det stärker 

självkänslan, de känner motivation.  

 

Enligt författarna Ziersch & Baum (2003), i den andra studien som visar att 

ideellt arbete är dåligt för hälsan på grund av att det kan vara osämja i 

organisationen om vem som bestämmer men också för att det är höga krav 

på medlemmarna som tvingas lägga ner mycket tid på arbetet. Bland våra 

intervjupersoner sägs det visserligen att det ibland blir för mycket tid på 

Pipeline men att de väljer tiden själv så de anser att det är okej, det är inte 

föreningen som kräver det. Alla ideella föreningar är inte frivilliga, många 

är tvingande så som hyresgästföreningar eller båtklubbar där uppgifterna de 
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skall göra också är tvingande. Vi tror att en anledning till att 

intervjupersonerna är så positiv till Pipeline är just att arbetet där är 

frivilligt, de har valt arbetsplatsen själv. 

 

Ett undertema i rubriken Pipelines betydelse är gemenskapen och beskrivs 

av intervjupersonerna som en andra familj, ett andra hem. Alla 

intervjupersoner säger att även om Pipeline är en musikförening så är det 

inte musiken som är viktigast, det är som Antonovsky (1991) säger en 

känsla av sammanhang, KASAM, man har liknande attityder och intressen 

oavsett ålder. Om det är just den känslan som gjort att våra intervjupersoner 

i sina senare yrken valt att arbeta med människor är något vi förstås bara 

spekulerar om. Vi tolkar det som att de vill ha kvar känslan av att arbeta 

som en familj i ett till viss del fritt arbete.  

 

Gemenskapen på Pipeline är som vi tolkar det något man har med sig hela 

livet. Vännerna och gemenskapen följer med våra intervjupersoner, och att 

arbetet påverkat dem blir uppenbart särskilt för en av våra intervjupersoner 

när han tänker tillbaka på tiden innan och efter Pipeline. Han inser att han 

istället för att bli lärare som han tänkt tidigare valde att arbeta med musik 

och media under viss påverkan av, och med hjälp av, kontakter från 

Pipeline. Vi upplever att det var dessa kontakter som gav honom kraft att 

ändra sitt yrkesval. Medin och Alexandersson (2000) skriver att 

empowerment-processen grundar sig i en tro på att människan kan stärkas 

till att göra sina egna val. 

 

Under våra intervjuer förstår vi vad de menar, för alla belyser verkligen den 

starka gemenskapen och hur de påverkas av den. Man ser glädjen i deras 

ansikten när de talar om Pipeline. 
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Ledarskap 
 

Enligt Abrahamsson och Andersen (2002) ska ett bra ledarskap visa på 

förmågan att skapa goda relationer och att främja effektivitet och 

produktivitet genom att uppmuntra medarbetarna till eget ansvarstagande 

och egen utveckling. Vår uppfattning om ledarskapet på Pipeline är bra, 

ledarna ger stöd och uppmuntran till de som arbetar där. Några av 

intervjupersonerna upplevde att ledarna kunde ha delegerat fler uppgifter till 

andra men vår uppfattning efter intervjuerna är att det ändrats med åren och 

i dagsläget är det fler personer som sköter de olika uppgifterna. Vi anser i 

likhet med Angelöw (2002) att ett stödjande och uppmuntrande ledarskap 

som gör medarbetarna delaktiga och involverade i arbetet är 

hälsofrämjande. 

 

Vår uppfattning om ledarna är att de är viktiga för ungdomarna som besöker 

och arbetar på Pipeline, de fungerar som förebilder, stöttar och uppmuntrar 

ungdomarna. Ledarna är äldre men är för den skull inte som en förälder utan 

mer som en kompis. 

 

Motivation 
 

Eftersom urvalet bestod av arbetslösa och personer från individuella 

programmet var vår förförståelse att de eventuellt mådde dåligt av sin 

situation. I några av fallen stämde det och de upplevde att Pipeline och 

människorna där förbättrat deras livssituation till det bättre.  

 

Enligt Berggren et al. (2001) ska arbetskraven vara varierande och 

meningsfulla, den anställde ska ha eget inflytande i planering och 

beslutsfattande och resultaten bör belönas i form av uppskattning. 

Som vi ser det har Pipeline en bra grund när det gäller att stärka 

människornas jagkänsla, de uppmuntrar till att lösa uppgifter självständigt 

även om det kan bli fel i slutändan. För att känna sig motiverad kan t.ex. 



37 
 

ledarna ge bekräftelse och utrymme för personen att tänka själv och ta egna 

beslut. 

 

Motivation skapas också av glädjen man får av att ta ett steg mot en framtid 

som kan vara en utbildning eller att träffa kontakter som leder till ett arbete, 

det ger hopp något man kanske inte haft under arbetslösheten eller innan IV 

programmet. Berggren et al. (2001) inspirerades av Maslows grundläggande 

behov som bland annat är lön och materiella ting, lönen får 

intervjupersonerna som har arbetspraktik från Försäkringskassan och de från 

IV programmet har studiebidrag. Utifrån den anledningen antar vi att deras 

lön är låg och det bekräftas av en intervjuperson som uppger att man inte 

blir rik av att arbeta på Pipeline men möjligtvis hade en högre lön gjort dem 

mer motiverade och tillfreds med arbetet. 

 

Intervjupersonerna har ingen anställningstrygghet då de haft praktik som 

endast innefattar arbete under en begränsad tid och de har en vetskap om att 

det inte leder till fortsatt arbete på Pipeline. Vi upplever att deras jagkänsla 

stärkts så pass att de ändå ser ljust på framtiden (Berggren et al 2001). 

 

 
Coping - Struktur på livet 
 

Alla våra intervjupersoner uppger att de fått både privata och 

arbetsrelaterade kontakter som de har/haft nytta av i livet. Vi kan förstå det 

på grund av det enorma flödet på människor som kommer och går på 

Pipeline. Dessa kontakter har haft stor betydelse för deras liv, de bildar ett 

kontaktnät som de alltid kan lita på. 

 

Pipeline är en plats där de som inte tidigare har arbetserfarenhet kan lära sig 

arbetet från grunden. De börjar med att städa eller hjälpa till i caféet, men 

får efterhand lära sig andra saker om de är intresserade av.  

Vår undran var om de som arbetar ideellt har fått struktur på livet efter 

arbetet på Pipeline och vår tolkning av resultatet är att de lärt sig arbeta 
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självständigt och att arbetet med människor lärt dem bemöta andra med 

respekt som de i sin tur bemötts med på Pipeline. Medin och Alexandersson 

(1999) beskriver att nya arbetsuppgifter som leder till att man lär sig något 

nytt ofta ger positivitet och att de som utför uppgifterna blir mer positiva när 

de lärt sig dem, det blir bekant och naturligt.  

 

Vi kan däremot i tolkningen av vår studie finna att intervjupersonerna inte 

lärt sig struktur i form av passande av tider då de uppger att de redan innan 

tiden på Pipeline haft den egenskapen. Däremot är Pipeline en arbetsplats 

som tillåter en förändring av arbetstiden om så behövs t.ex. vid hämtning 

och lämning av barn på dagis. 

Slutsats 
 
I vår undersökning har vi lagt fokus på den psykosociala arbetsmiljön då 

den största orsaken till sjukskrivningar är psykisk ohälsa och utbrändhet 

som till stor del beror på att den psykosociala arbetsmiljön blivit hårdare. 

Eftersom arbetsmiljön på Pipeline upplevs som trygg och den psykosociala 

miljön nämns som en familj tolkar vi det som att de har ett lyckat koncept. 

De har medvetet eller omedvetet lyckats skapa en arbetsplats som ger 

personalen stärkt självkänsla, möjlighet att styra arbetet, bra ledarskap och 

möjlighet att knyta kontakter för framtida yrken och intressen.  

Det vore intressant att undersöka om situationen på en ideell förening med 

ett tvingande medlemskap såsom bostadsrättsföreningen visar på liknande 

resultat som de vi fått fram i vår undersökning. 

Under studiens gång har vi upptäckt att Pipeline är mer än bara en 

rockklubb för ungdomar, vilket var vår uppfattning från början. Pipeline är 

ett ställe där personer i alla åldrar kan samlas för att umgås, spela musik och 

växa. 
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Brev inför intervjun.  

 
Timrå 2009-04-03 
 
Hej.  
 
Du har blivit inbjuden att delta i vårt projektarbete som handlar om vilken 
betydelse din tid på Pipeline haft för dig. 
 
För att få reda på detta har vi tänkt genomföra ett antal intervjuer med 
personer som arbetar eller har arbetat ideellt på Pipeline. Det har kommit till 
vår kännedom att du tillhör en av dessa personer och dina åsikter om ämnet 
skulle vara till stor hjälp för oss i vårt arbete.  
 
Vi heter Helene Olofsson och Lena Lindh och läser 
Rehabiliteringsvetenskap 180 p på Mittuniversitetet och nu är det dags att 
skriva vår C-uppsats.  
Först vill vi poängtera att:  
 
Din medverkan i undersökningen är frivillig och kan avbrytas när som 
helst.  
 
Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inga obehöriga 
kan ta del av dem. 
 
Undersökningsmaterialet – bandinspelning och efterföljande utskrift av 
denna – kommer att förvaras på ett säkert sätt och förstöras när 
uppsatsen är färdig och godkänd.  
 
Intervjuerna kommer att ta ca 30-60 minuter. Vi kommer att ta kontakt med 
dig via Thomas på Pipeline inom de närmaste dagarna, och bestämma en tid 
och plats som passar dig. 
 
Undrar du över något? Hör av dig till oss i så fall.  
Vi ser fram emot att få höra dina åsikter!  
Med vänliga hälsningar  
 
Helene Olofsson  Lena Lindh 
070-6833979   070-2345966  
heol0602@student.miun.se leli0602@student.miun.se 
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Intervjuguide 

 
• Hur kom du i kontakt med Pipeline? 

• Vilken uppgift har du haft där? 

• Varför började du arbetena där? 

o Har du själv valt det? 

• Hur upplever du att din tid på Pipeline varit? Bra och dåligt 

• Vilken betydelse har arbetet haft för dig? 

o Lärde du dig något nytt? 

o Skaffade du dig kontakter 

o Fick du idéer till framtida yrken? 

o Vad gör du nu? 

• Vilken betydelse har människorna på Pipeline haft för dig? 

( KASAM, arbetsmiljö, ledarskap, bra/dåligt) 

 

 

 

Stödord 
 

• Gemenskap 
• Coping 
• Självständighet 
• Socialkompetens 
• Strukturering 
• Motivation 
 

 
 
 


