
 

Abstrakt 
 

 
Att känna sig delaktig i samhället har samband med individens upplevda hälsa. En strategi för att 

få individer att känna sig delaktiga i samhället är skapandet av stödjande miljöer. Denna studies 

teoretiska utgångspunkt är socialt kapital där ett socialt deltagande anses påverka hälsan positivt. 

Tidigare studier med socialt kapital är många gånger kvantitativa och det saknas forskning på 

gruppen unga vuxna. Syftet med denna studie är att belysa unga vuxnas erfarenheter av frivilligt 

arbete för att öka förståelsen för hur frivilligt arbete kan bidra till att skapa en stödjande miljö för 

hälsan. Metoden är kvalitativ och datamaterialet består av semistrukturerade intervjuer med fyra 

unga vuxna som arbetar frivilligt inom internationella, politiskt och religiöst obundna 

organisationer.  En innehållsanalys har använts för att bearbeta datamaterialet. Resultatet visar 

på att de unga vuxnas erfarenheter av frivilligt arbete är att det bidrar till en social delaktighet och 

en personlig utveckling. Slutsatsen är att det frivilliga arbetet bidrar till en stödjande miljö då det 

skapar en känsla av delaktighet och främjar personlig utveckling hos unga vuxna vilket leder till 

empowerment. Framtida folkhälsoarbete uppmanas till att använda frivilligt arbete som en 

strategi för att integrera unga vuxna i samhället som annars upplever sig stå utanför. 
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Bakgrund 

Mellan augusti 2010 till augusti 2011 pågår Förenta Nationernas (FN) International year of 

youth. De vill uppmärksamma världens ungdomar, bland annat för att öka delaktigheten hos 

ungdomar som ett medel för att nå fred och utveckling (UN, 2011-02-14). Samtidigt har 

Europeiska Unionen (EU) utsett 2011 som Europaåret för frivilligarbete. Med temaåret vill EU 

främja detta engagemang bland annat genom att "öka medvetenheten om värdet och betydelsen av 

ideellt engagemang för individen och samhället" (Ungdomsstyrelsen, 2011-02-14).  

 

Vikten av delaktighet och inflytande i samhället finns förankrad även i den svenska politiken. I 

propositionen En förnyad folkhälsopolitik (2007/08:110) lyfts vikten av stark samhällsgemenskap 

fram som grunden till en god hälsa på lika villkor. De vill uppmärksamma ”den potential som 

finns i att främja hälsa, och därmed förebygga sjukdom, genom ett samhälle som är rikt på goda 

sociala relationer, delaktighet och inflytande” (Regeringens proposition, 2007/08:110; 8 ). Även 

i den senare propositionen En politik för det civila samhället (2009/10:55) talar man om vikten av 

att utveckla människors möjligheter till delaktighet. Statens folkhälsoinstitut (FHI) har i uppdrag 

av regeringen att följa upp och utvärdera folkhälsopolitiken i Sverige. De har utformat elva 

övergripande målområden för folkhälsan vilka är utgångspunkten för folkhälsoarbetet i landet. 

Det första målområdet är Delaktighet och inflytande i samhället och ses som en grundläggande 

förutsättning för god hälsa. En av de viktiga målgrupperna som de riktar sig till är gruppen 

ungdomar (FHI 2011-03-12).  

 

Att engagera sig frivilligt kan vara ett sätt för unga att känna sig socialt delaktiga. Ett samband 

mellan frivilligt arbete och den självskattade hälsan har bekräftats i FHI:s rapport Frivilliga 

insatser och hälsa (FHI, 2005). De som är frivilligt aktiva har en statistiskt signifikant högre 

självskattad hälsa i jämförelse med de som inte är frivilligt aktiva. Med rapporten vill FHI 

”uppmuntra och främja det frivilliga deltagandet inom och utom föreningslivet” (FHI, 2005).  

 

Sverige har länge varit ett land med en hög andel av befolkningen som är frivilligt aktiva. I 

undersökningar som gjorts från 1992 fram till 2005 har andelen som utfört frivilligt arbete varit 

mellan 48 – 51 % av den totala befolkningen (Olsson, Svedberg och Jeppsson Grassman, 2005; 
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14). Om man tittar på det svenska föreningslivet så var 35 % av befolkningen från 16 år och 

uppåt under åren 2008-2009 aktiva inom minst en föreningsverksamhet (Statistiska centralbyrån, 

2011; 120). I åldersintervallet 16-24 år låg siffran på 31 % (ibid). Under 2000-talet har man sett 

att ungdomar och unga vuxna i föreningslivet har minskat. I regeringens proposition En politik 

för det civila samhället (2009/10:55) kan man läsa att andelen män och kvinnor i åldrarna 16-24 

år som är medlemmar i en förening har minskat med 5 % respektive 8 % mellan åren 2000 och 

2008 (Regeringens proposition, 2009/10:55). Det är främst bland kvinnor och yngre personer 

som nedgången i föreningsmedlemskap har skett (Olsson, Svedberg och Jeppsson Grassman, 

2005; 53). Det finns även statistik (Ungdomsstyrelsen, 2007:6) som visar på en ojämn fördelning 

mellan ungdomar med svensk- respektive utländsk bakgrund som är aktiva i föreningar, där 

andelen med utländsk bakgrund är lägre än andelen med svensk bakgrund.  

Tidigare forskning 

Under det senaste decenniet har det publicerats ett flertal studier som berör social delaktighet och 

hälsa.  

 

I Jämtlands län har man i en studie (Gustafsson-Larsson och Hammarström, 2000) från 

millenniumskiftet använt sig av kvinnors nätverk och undersökt förhållandet mellan 

nätverksaktiviteter och upplevd hälsa hos nätverksdeltagarna och deras deltagande i det lokala 

samhället. Resultatet visar på att nätverksamhet korrelerar med en förbättrad självskattad hälsa, 

samt ökat deltagande i lokalsamhället. Studien vill uppmärksamma att nätverk med dess bottom-

up strategier, där initiativ och engagemang kommer från deltagarna, kan vara användbara i 

folkhälsoarbete. Enkäterna som studien baseras på är däremot riktade till nätverken som grupp 

och inte till de enskilda individerna, vilket därför utesluter en analys på individnivå. 

 

En tvärsnittsstudie från Finland (Hyyppä och Mäki, 2003) har undersökt variablerna hälsa, social 

delaktighet och socialt kapital mellan svenskspråkiga och finskspråkiga invånare i Österbotten. 

Studiepopulationen består av 1000 svenskspråkiga och 1000 finskspråkiga individer i 

åldersintervallet 16-65 år utifrån ett slumpmässigt urval. De två grupperna är lika när det gäller 

socioekonomiska faktorer, utbildning och användning av hälsovård men det finns en signifikant 

skillnad i hälsa, där den svenskspråkiga gruppen har bättre hälsa än den finskspråkiga. Socialt 



5 

 

kapital är mätt med frågor om tillit, ömsesidighet mellan medborgarna och aktivt deltagande i 

samhället och social delaktighet är mätt i frågor om aktivt deltagande i föreningar, evenemang 

och medlemskap i olika frivilliga föreningar. Resultatet visar på ett signifikant samband mellan 

god självrapporterad hälsa och föreningsaktiviteter, vänskapsnätverk och religiöst engagemang. 

Studien tyder på att en stor del av skillnaden mellan gruppernas hälsa beror på att det finns mer 

socialt kapital i den svenskspråkiga gruppen. 

 

I en studie genomförd i Skåne 2006 (Lindström, 2006) hittade man ett samband mellan socialt 

kapital och tilltron att kunna påverka den egna hälsan, där socialt kapital är mätt i form av socialt 

deltagande och tillit. Åldersintervallet på deltagarna är 18-80 år. Studien visar att lågt socialt 

kapital, särskilt lågt socialt deltagande, är kopplat till en minskad tilltro till sig själv att kunna 

påverka den egna hälsan. De med ett högre socialt deltagande visar i motsats en större tilltro till 

att själva kunna påverka sin hälsa. 

 

Då socialt kapital inbegriper många komponenter är det svårt att veta vad det är mer konkret som 

påverkar den självskattade hälsan. Giordano och Lindstrom (2010) visar i en longitudinell studie 

hur tidsmässiga förändringar i socialt kapital mätt i fyra variabler tillsammans med andra faktorer 

påverkar den självskattade hälsan. De fyra variablerna för socialt kapital är tillit, social 

delaktighet, medborgerligt deltagande och informella sociala nätverk. Data är hämtad från en 

brittisk panelundersökning som ska representera Storbritanniens befolkning. Resultatet visar på 

att en försämrad tillit är signifikant med en försämrad självskattad hälsa samt att en ökning av 

socialt deltagande var signifikant med förbättrad självskattad hälsa. De andra variablerna för 

socialt kapital visar inga tydliga samband. Denna studies resultat visar på att tillit och socialt 

deltagande påverkar den självskattad hälsa.  

 

En tvärsnittsstudie från Korea (Hyo Young, Soong-Nang, Seonja, Sung-Il och Eun-Ok, 2008) 

som har fokuserat på socialt deltagande och ålder samt genus har sett hur det sociala deltagandet 

är stark förknippat med självskattad hälsa hos båda könen samt i alla åldersgrupper. Resultatet 

visar även att socialt deltagande minskar med ålder samtidigt som det påverkar den självskattade 

hälsan desto mer vid stigande ålder. Författarna tror på att främja socialt deltagande som en 
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effektiv strategi för att uppnå god hälsa. Åldersintervallet i studien är 25 år och uppåt vilket 

utesluter en analys av människor under 25 år.  

 

En kvalitativ studie (Letcher och Perlow, 2009) har undersökt hur olika deltagare engagerar sig i 

stödjande nätverk. De identifierar fyra teman som deltagarna relaterar till det sociala deltagandet 

vilka är motivation, ömsesidighet (med tydliga fördelar i en heterogengrupp), personlig och 

gemensam utveckling samt hälsofrämjande och hälsa. Motivationen består av upplevd trygghet, 

stöd samt delaktighet och ömsesidighet ses i form av respekt, uppskattning och vänskapsnät. 

Studien bestod av djupintervjuer med 28 deltagare i åldrarna 23-84 år. 

 

Begreppsdefinitioner 

Frivilligt arbete 

Begreppet frivilligt arbete definieras i denna studie efter Statens folkhälsoinstituts 

operationalisering av frivilligt arbete i rapporten Frivilliga insatser och hälsa (2005:47): 

 

”Sådant arbete och sådana insatser som utförs på frivillig grund, oavlönat (eller mot 

ett symboliskt arvode) och på fritiden. I vissa sammanhang kallas det för ideellt 

arbete. Det kan vara fråga om många olika slags insatser, till exempel utbildning, 

styrelseuppdrag, hjälpinsatser och kaffekokning.” (FHI, 2005:47) 

 

Studien inriktar sig på frivilligt arbete inom internationella, politiskt och religiöst obundna 

organisationer.  

 

Hälsa 

Från att ha tidigare utgått från en biologisk definition där hälsa är avsaknad av sjukdom ses hälsa 

idag inom folkhälsovetenskapen mer som en resurs för individen och inbegriper såväl biologiska 

som mentala och sociala aspekter.  
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En av de mest etablerade definitionerna av hälsa är World Health Organisations (WHO) 

definition från 1948: ”Health is a state of complete physical, mental and social well-being, and 

not merely the abscence of disease or infirmity” (WHO, 1948). Utöver den biologiska aspekten 

betonar man här vikten av den mentala och sociala aspekten av hälsa hos individen. Denna 

definition har fortsatt att utvecklas och vid WHOs konferens i Ottawa (WHO, 1986) valde man 

att ändra definitionen, från att ha sett på hälsa som ett mål till att vara en resurs i det dagliga livet. 

”Health is … seen as a resource for everyday life, not the objective of living. Health is a positive 

concept emphasizing social and personal resources, as well as physical capacities” (WHO, 

1986). 

 

I denna studie ses hälsa utifrån WHOs definition, med ett särskilt fokus på WHOs konferens i 

Sundsvall (WHO, 1991) där stödjande miljöer lyfts fram som en strategi för att uppnå god hälsa. 

Stödjande miljöer är fysiska, sociala, ekonomiska och politiska miljöer som inte är skadande för 

hälsan utan stödjer och främjar individens hälsa. För att skapa stödjande miljöer har ett antal 

folkhälsoinsatser formulerats. Två av dessa är:   

“1. Strengthening advocacy through community action, particularly through groups 

organized by women. 

2. Enabling communities and individuals to take control over their health and 

environment through education and empowerment.” (WHO, 1991) 

 

Genom att stärka opinionsbildning och möjliggöra för samhällen och individer att ta kontroll över 

deras miljö, genom utbildning och empowerment, kan stödjande miljöer för hälsa skapas. 

Samhällen med ett högt socialt deltagande har funnits ha en högre självskattad hälsa (Putnam, 

1993; Hyyppä och Mäki, 2003) vilket ger styrka åt WHOs strategier.  

 

Det finns olika uppfattningar om hur man uppnår hälsa. Denna studie utgår från en salutogen 

ansats där fokus ligger på vad som orsakar hälsa istället för vad som orsakar sjukdom 

(Antonovsky, 1991; 12). I denna ansats är ett av nyckelbegreppen KASAM, känsla av 

sammanhang, vilket syftar till individens förmåga att bevara eller uppnå hälsa. Begreppets tre 

centrala komponenter är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet vilka finns med i 
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Antonovskys definition av begreppet:  

 

"Känsla av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning 

man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de 

stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, 

förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möta 

de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är 

utmaningar, värda investering och engagemang." (Antonovsky, 1991; 41) 

 

Att förstå situationer/livsbetingelser, kunna hantera dessa och känna att de har en mening tyder på 

ett högt KASAM. Ett högt KASAM kan ses som en hälsofrämjande resurs som stärker individens 

upplevda hälsa (Eriksson och Lindström, 2006). Enligt Antonovsky (1991; 136) är inträdet i 

vuxenlivet en avgörande period för individens KASAM vilket gör gruppen unga vuxna intressant.  

 

 

Teoretisk utgångspunkt  

Socialt kapital 
Den tidigare forskning som finns på frivilligt arbete och dess betydelse utgår framför allt från det 

sociologiska begreppet socialt kapital (Putnam, 1993; Stolle, 1998). En enhetlig beskrivning av 

begreppet är svårt att göra då det finns flera definitioner av vad socialt kapital är. 

 

Enligt Bourdieu (Bourdieu i Richardson, 1986; 52) innebär socialt kapital de förbindelser vi 

människor har med varandra. Han menar på att de nätverk vi skapar är, medvetet eller omedvetet, 

investeringar som vi gör på grund av att dessa relationer ses som användbara på kort eller lång 

sikt.  

 

 Inom WHO har man definierat socialt kapital som ”the processes between people which 

establish networks, norms and social trust, and facilitate coordination and cooperation for 

mutual benefit.” (Nutbeam, 1998; 362). Det sociala kapitalet ses här som en grad av social 

sammanhållning i samhället (Nutbeam, 1998; 362). 
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Putnam (1993) har utvecklat resonemanget om socialt kapital. I en studie i Italien jämfördes två 

liknande regioner med varandra och det visade sig att en av regionerna med ett rikt föreningsliv 

också hade mer engagerade invånare. Efter denna upptäckt har han fortsatt att utveckla sitt 

resonemang om begreppet socialt kapital. Putnam (1993) menar på att socialt kapital består av tre 

faktorer vilka är medborgerligt engagemang, normer av ömsesidighet samt förtroende. Putnam 

(1993) definierar även kriterier för hur en grupp ska vara sammansatt för att kunna utveckla sitt 

sociala kapital, och menar att interaktioner inom bland annat homogena vänskapsgrupper inte 

utvecklar ett högre social kapital, utan det är i de heterogena grupperna där människor med olika 

bakgrund möts, samarbetar och får utbyte av varandra som det sociala kapitalet ökar. Stolle 

(1998) hävdar att dessa heterogena grupper med svaga band kan man finna i frivilliga 

organisationer, där människor går samman och engagerar sig för en gemensam sak. 

  

 Det saknas tidigare forskning som studerar gruppen unga vuxna och deras erfarenheter av 

frivilligt arbete och på vilket sätt detta kan bidra till en förbättrad hälsa i denna grupp. Denna 

studie fokuserar på unga vuxna 17-23 år i Sverige och deras engagemang i frivilliga 

organisationer/föreningar och avser att belysa deras erfarenheter av frivilligt arbete utifrån ett 

folkhälsoperspektiv. Resultatet kan vara av betydelse för frivilliga organisationer/föreningar samt 

folkhälso- och ungdomsansvariga inom kommuner. 

 

Syfte  
Studien har som syfte att belysa unga vuxnas erfarenheter av frivilligt arbete för att öka 

förståelsen för hur frivilligt arbete kan bidra till att skapa en stödjande miljö för hälsa. 

 

Metod 
Studien är kvalitativ då den vill se på ideellt arbete utifrån unga vuxnas perspektiv och vilken 

mening de tillskriver frivilligt arbete (Bryman, 2007; 273). Då författaren har varit aktiv inom 

frivilliga organisationer i ett flertal år finns en förförståelse för ämnet. Ett kritiskt förhållningssätt 

har antagits av författaren för att denna förförståelse inte ska påverka resultatet.  
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Urval 

 Ett strategiskt urval av ungdomar som arbetar frivilligt har använts för att få en större bredd på 

data (Malterud, 1998: 56 f). Fyra intervjupersoner valdes från olika internationella politiskt och 

religiöst obundna hjälporganisationer/föreningar. De aktuella organisationerna är Röda Korset, 

Rädda barnen, Unicef och FN-föreningen då de är internationellt välkända organisationer med 

aktiva ungdomsgrupper på ett flertal orter i Sverige. Därutöver gjordes ett bekvämlighetsurval där 

två sedan tidigare av författaren kända aktiva unga vuxna kontaktades direkt (Bryman 2007; 114 

f). Intervju ett och fyra är gjorda i en norrländsk kommun och intervju två och tre i en kommun i 

södra Sverige. Att intervjuerna hölls i två olika kommuner var på grund av bristen av 

ungdomsverksamhet i två av de fyra tilltänkta organisationerna i den norrländska kommunen. De 

fyra intervjupersonerna är alla unga kvinnor, vilket inte är ett ställningstagande i studien utan mer 

berodde på tillfälligheter. Ett genusperspektiv har inte använts.  

 

Datainsamlingsmetod och genomförande 

Data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med ungdomar i åldern 17-22 år. 

Insamlingsmetoden är lämplig då det ger forskaren möjlighet att ta upp specifika teman samtidigt 

som den intervjuade har stor frihet att utforma sina svar (Bryman, 2007; 301 ff). En intervjuguide 

har utformats utifrån Brymans (2007; 304 ff) rekommendationer vilken har använts som stöd vid 

intervjuerna. Frågorna är inriktade på att få en bild av upplevelsen av det frivilliga arbetet hos 

intervjupersonerna (se bilaga 1).  

 

De fyra intervjuerna gjordes på olika dagar under april månad och varje intervju tog mellan 30-45 

minuter. Intervju ett hölls i ett mindre rum i en universitetsbyggnad medan de tre andra 

intervjuerna genomfördes utomhus. Detta då personen som deltog i intervju två förslog att 

intervjun skulle hållas utomhus och då det upplevdes som mer avslappnat hölls även de två 

kommande intervjuerna ute, på platser där intervjuerna kunde ske ostört. De som deltog i intervju 

ett och fyra kontaktades direkt via deras e-postadresser då dessa var redan kända av författaren 

medan de övriga två deltagarna kontaktades genom de lokala organisationernas allmänna e-post 
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adresser. Varje intervju spelades in och transkriberades ordagrant.  

 

Etik  
För att kvalitetssäkra studien har informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt 

nyttjandekravet tagits i beaktning (Bryman, 2007; s 440 f). Dessa etiska krav innebär att man som 

forskare informerar den tillfrågade att det är frivilligt att delta och att man kan när som helst välja 

att avbryta sin medverkan utan att förklara varför, att han/hon kommer att vara anonym samt att 

den information som ges kommer endast att användas i forskningssyfte.   

 

I samband med förfrågan om att delta i en intervju sändes ett informationsbrev till de berörda 

med en kort beskrivning av studien, dess syfte samt upplysningar om de etiska kraven. De fyra 

tillfrågade personerna informerades även om att intervjun skulle spelas in och att inspelningen 

endast skulle avlyssnas av författaren samt att den skulle raderas efter studiens avslut. Alla fyra 

tillfrågade accepterade detta och valde att delta i studien. Vid varje intervjutillfälle påmindes 

deltagarna om sina rättigheter innan intervjun påbörjades.  

 

Analysmetod 

Data som insamlats har analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys med inspiration från 

Downe-Wamboldt (1992). En kvalitativ innehållsanalys fokuserar på tolkning av texter. Genom 

att stegvis strukturera och analysera datamaterial kan ett fenomen undersökas. Det kan göras 

genom att identifiera meningsenheter som besvarar syftet med studien vilka kodas och 

kategoriseras för att sättas in i ett eller flera övergripande teman.  

Analysen började med en genomläsning av de transkriberade intervjuerna för att finna 

meningsenheter som anspelade på syftet. Dessa kondenserades och abstraherades till koder. 

Liknande koder bildade underkategorier som sorterades in i kategorier. Dessa kategorier 

indelades sedan i två övergripande teman (se analysexempel i bilaga 2.). 
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Resultat 
Innehållsanalysen av intervjuerna resulterade i de fyra kategorierna ”Känsla av gemenskap”, 

”Upplevt inflytande”, ”Trygghet i sig själv” och ”Ansvarskännande” vilka ingår under de två 

teman ”Social delaktighet” och ”Personlig utveckling” (se tabell 1.). 

 

Tabell 1. Resultatet av innehållsanalysen uppdelad i teman, kategorier och underkategorier. 

Social delaktighet Personlig utveckling 

Känsla av gemenskap Upplevt inflytande Trygghet i sig själv  Ansvarskännande 

- få feedback/delta i ett 

utbyte 

- kunna 

påverka/förändra 

- bli stärkt/självsäker -prestera/stress 

- få stöd hos andra  - nå ut till andra - komma till insikt om 

sig själv 

- känna sig otillräcklig 

- känna sig behövd - åstadkomma 

något/bidra med något 

- uppleva en öppenhet 

mot andra 

- skyldighet att hjälpa 

till 

 

Social delaktighet 

Känsla av gemenskap  

Att vara tillsammans med andra som hade samma intresse ökade upplevelsen av att kunna 

påverka.   

 

 "Jag känner att jag kan påverka när jag är, när jag är med andra som också vill 

göra någonting, som också vill förändra, då känner jag att man kan påverka." 

Intervjuperson 2 

 

Den sociala delen av frivilligt arbete var betydelsefull för de unga vuxna och skapade en känsla 

av gemenskap och delaktighet, där viljan att göra något var det som förenade tillsammans med en 

gemensam värdegrund. Att man fick större nätverk genom frivilligt arbete sågs som en 

självklarhet, där det kunde handla om både regionala, nationella och internationella nätverk. Med 

större nätverk mötte man en större mångfald av människor vilket berikade arbetet och gav ett 

utbyte av kunskaper och erfarenheter. Intervjuperson 3 förklarade gruppens betydelse: 

 

"...gruppen har en väldigt stor betydelse för man är olika människor och man 

kommer från olika förhållanden, man pluggar olika saker och folk kommer med olika 
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infallsvinklar hela tiden så den har en jättestor betydelse för liksom arbetet och 

resultatet och hela gemenskapen." Intervjuperson 3 

 

Tillsammans diskuterade man, gav feedback och kom på nya sätt att arbeta. Det pågick ett 

ständigt utbyte. Gruppen sågs som ett stöd där man hjälpte varandra. Att vara en del av en grupp 

gjorde att man fick en känsla av att känna sig behövd. 

 

"...det ger också ett slags förtroende, man känner att man är behövd helt enkelt. Ehm, 

och så. Och det tror jag alltså många också som kanske inte har så många intressen 

tar det liksom som en väldigt bra grej just för att de känner sig behövd i någonting, 

delaktig i någonting, och det är otroligt viktigt." Intervjuperson 4 

 

 

Upplevt inflytande 

Det frivilliga arbetet utgick från egna förutsättningar där syftet med arbetet var tydligt och 

arbetssättet flexibelt och effektivt, tillskillnad från politik och avlönade arbeten som upplevdes 

som byråkratiska med snäva ramar och höga krav. Det gjorde att man upplevde en större 

möjlighet att påverka. Personen i intervju 2 beskrev det flexibla i arbetsformen: 

 

"Ifall man arbetar ideellt och liknande så är det mycket mer projektbaserat. Det är 

inte så tydligt, eller det är oftast tydligt satta ramar men ramarna kan alltid 

utvecklas. Man ser att behovet förändras; nu är det ett behov här, nu måste vi göra 

något här. Om det är mer ett yrke så är det oftast längre byråkratisk process. Och 

man måste tänka i nya banor, till exempel: vi har inga pengar hur ska vi göra detta 

utan pengar, jamen då gör vi så här och så här. Det är lite större möjligheter känner 

jag än, än var det kanske är lite mer, inskränkta ramar att så här ska det se ut. Olika 

projekt jag har jobbat i så är det mer att, jamen vad är vi lite intresserade av, vad 

känner vi att det finns för behov och sen så gör man ett projekt därefter som har lite 

rörliga gränser, lite rörliga ramar." Intervjuperson 2 

 

Med det flexibla arbetssättet utan fasta ramar upplevdes det frivilliga arbetet som utmanande och 

lärorikt. För att arbeta frivilligt behövdes det inte specifika kvalifikationer i form av kunskap eller 

tidigare erfarenhet och det fanns inte något minimum krav på det egna åtagandet. Personen i 

intervju 2 berättade: 

 

"...det är inte någon som behöver söka det som ett arbete, till exempel om man vill 

vara med och vara läxhjälpare då är det inte så att du måste ha x antal år i det här 

yrke, du ska ha läst det här och det här som ett arbete utan tycker du ’det här är kul, 

jag tror att jag är bra på detta’ då är det oftast att bara att köra." Intervjuperson 2 
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Enligt intervjupersonens uppfattning tycktes det vara möjligt för vem som helst att arbeta 

frivilligt, utifrån sina egna förutsättningar. Själva arbetsprocessen var ofta tydligt kopplat till 

syftet som gjorde att arbetet kändes mer konkret, vilket bidrog till att man såg ett tydligare och 

snabbare resultat. Intervjuperson 1 jämförde frivilligt arbete med politiken: 

 

"Då är det lite mer konkret, då kan det hända saker. Men politiken, det smärtar mig 

att tänka så här och säga så men alltså politiken, politik om man tar toppolitik, är 

ofta såhär hyckleri. Att alltså man säger en sak men gör en annan, eller så tar det 

väldigt lång tid att komma fram till ett beslut, eller så blir det inte ens av eller så blir 

det en slags kompromiss."Intervjuperson 1 

 

Att arbeta frivilligt kunde vara ett sätt att nå ut och påverka. Det fanns en vilja att förändra och få 

andra människor till att stanna upp och reflektera. 

 

"Att förändra tror jag nog är det man vill, det jag i alla fall letar efter. Förändra 

någonting till det bättre, eller förändra synsätt eller just förändra okun.. alltså, 

förändra den brist av kunskap som kan finnas. "Intervjuperson 2 

 

Genom att informera och skapa opinion ville man påverka andra människor. Det var särskilt 

givande att möta människor i annorlunda situationer och kunna få de till insikt, som när personen 

i intervju 1 berättade om hur unga män på en festival fick sig en tankeställare efter att denna hade 

pratat med dem. Man upplevde att det gick att nå ut och man lärde sig vilka vägar och metoder 

som man kunde använda för att påverka. Det fanns en upplevelse av att den egna insatsen var av 

betydelse.  

 

"Jag är liksom inte Obama eller så, men jag kan alltid förändra i olika led, att jag 

säger till den personen och så blir det ringar på vattnet." Intervjuperson 1 
 
 

Personlig utveckling 

 

Trygghet i sig själv  

Det fanns en upplevelse av att ha utvecklats personligen genom sitt frivilliga arbete. Man kände 

en mer säkerhet i sig själv och man utvecklade en större acceptans gentemot andra. Med en större 

social delaktighet berättade personen i intervju 4 om hur hennes fördomar minskat. 
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"Det är liksom, frivilligt arbete har format mig efter den jag är idag, och jag är 

väldigt öppensinnad för saker och ting ... man träffar väldigt mycket olika människor 

så fördomar försvinner ju mer och mer och man känner att man, man kommer 

överens med många olika människor och det tycker jag är helt fantastiskt att man kan 

göra." Intervjuperson 4 

 

Genom att arbeta i grupp och ta ansvar ökade den egna självinsikten. I intervju 2 berättade 

personen om hur man kunde ha en föreställning om sig själv som en människa som gillade kaos 

men att när man väl sätts in i en ny situation så ville man ha struktur. Man fick tillfälle att prova 

olika saker och känna efter vad man var bra på och vad man tycker är roligt. Det kan även handla 

om att få ett större perspektiv på sitt liv och vara tacksam över ens möjligheten att kunna påverka. 

Denna upplevelse av att kunna påverka stärkte självkänslan.  

 

"... det på något sätt stärker en själv att man kan, jag vet inte, bidra med någonting 

som stärker en typ." Intervjuperson 3 

 

Man upplevde att man blivit säkrare på att tala inför andra och att man vågade stå upp för sina 

synpunkter. Intervjuperson 1 förklarade sin ökade självsäkerhet som ”mer skinn på näsan” medan 

intervjuperson 4 talade om en ego-boost: 

 

”…samtidigt så får du, hittar man sin nisch, hittar man vad man är riktigt duktigt på 

inom sitt frivilliga arbete så ger det ju också en liten ego-boost och man blir liksom 

mer säker i sig själv och man hittar den där självkänslan, speciellt självförtroendet 

skulle jag vilja säga, självförtroendet, man hittar ett självförtroende på vad man är 

bra på och så vidare.” Intervjuperson 4 
 

Ansvarskännande 

Intervjupersonerna kunde även uppleva negativa konsekvenser av sitt frivilliga arbete. 

Engagemanget hos intervjupersonerna gjorde att de tog på sig mer arbete än vad de hade tid med 

vilket kunde leda till stress. 

 

"Det kan nog påverka min hälsa att man ibland kanske egentligen inte har tid att 

springa på ett styrelsemöte och man ska planera det ändå eller så, och då kan det var 

så att man kanske blir stressad inför det." Intervjuperson 3 

 

Samtidigt fanns det en upplevelse av otillräcklighet vilket kunde leda till frustration. Orättvisor 

kunde kännas oövervinneliga och den egna insatsen kändes inte tillräcklig. Motgångar kunde få 
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en att ifrågasätta det man gjorde och tvivla på den egna insatsen. Intervjuperson 1 berättade om 

känslan av att inte räcka till och jämförde med en historia om en man som var självdestruktiv för 

att han inte kunde rädda miljön i världen:  

 

"..alltså jag känner mig inte självdestruktiv på så sätt men jag kan ändå känna igen 

lite grann att man känner lite frustration ibland." Intervjuperson 1 

 

Det fanns en upplevelse av att det frivilliga arbetet var en skyldighet. Man hade ett ansvar som 

medmänniska. Att sluta engagera sig skulle orsaka dåligt samvete.  

 

"...vi sitter här och har det så himla bra och dom är där och dom har det helt jävla 

värdelöst och liksom, vi har redan sabbat, vi smarta europeer och västlänningar har 

redan sabbat så himla mycket så ja, någon måtta får det va. Vi måste ju hjälpa till lite 

också." Intervjuperson 1  

 

 

Diskussion 

Sammanfattning av resultat 

Intervjupersonerna pratade om hur de ville förändra saker och ting och i sitt frivilliga arbete 

upplevde de att de kunde nå ut till andra och påverka. De upplevde att den egna insatsen var av 

betydelse för den stora helheten och det fanns en känsla av social delaktighet. Det fanns en 

gemenskap som växte genom större nätverk och grundade sig i gemensamma värderingar. I 

samband med dessa upplevelser skedde en personlig utveckling. De utvecklade en större 

öppenhet gentemot andra i mötet med människor med olika bakgrunder. Genom att ha arbetat i 

grupp och försatt sig i nya situationer upplevde de en bättre självinsikt. Att finna vad man var bra 

på och våga stå upp för sina åsikter gav en större självsäkerhet. Samtidigt upplevde 

intervjupersonerna även ett stark ansvarskännande. De upplevde sin insats som en skyldighet 

vilket kunde resultera i stress. Då de lade ett stort ansvar på sig själva infann sig ibland känslan 

av otillräcklighet. 
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Resultatdiskussion 

Upplevelsen av att vilja göra något, att bidra, upplevs påverka hälsan positivt och kan härledas till 

Antonovskys (1991) begrepp KASAM och dess tre komponenter begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet syftar på i vilken utsträckning man upplever livsbetingelser som 

begripliga. Intervjupersonerna upplevelse av gemenskap och utbyte genom frivilligt arbete 

stärker deras förståelse för andra och göra den egna världen mer gripbar. Hanterbarhet handlar 

om upplevelsen av att ha resurser till sitt förfogande, att man kan hantera livsbetingelser utan att 

känna sig som ett offer. Det kan ses i form av intervjupersonernas syn på frivilligt arbete som en 

utmaning, något som stärker dem och de känner att de faktiskt kan påverka. Den sista 

komponenten meningsfullhet står för motivation och engagemang. Denna komponent framstår 

tydligt i intervjupersonernas berättelser om varför de är frivilligt aktiva. De ser det frivilliga 

arbetet som betydelsefullt och de får ett utlopp för deras vilja att göra något meningsfullt genom 

deras möjlighet att utöva inflytande.  

 

Upplevelserna av frivilligt arbete hos intervjupersonerna finns representerade i två av de tre 

faktorer som Putnam (1993) härrör till socialt kapital. Normer av ömsesidighet är en av dessa 

som kan ses i frivilligt arbete i form av den gemensamma viljan att göra något som finns mellan 

de frivilligt aktiva. Den andra faktorn är förtroende vilket kan ses i den högre acceptansen som 

upplevs hos de frivilliga. Att arbeta frivilligt är därmed betydelsefullt för det sociala kapitalet. 

(Den tredje faktorn medborgerligt engagemang handlar om medborgerliga insatser såsom 

röstning och står utanför det frivilliga arbetet.) Giordano och Lindstroms studie (2010) visar på 

att de två variablerna tillit och socialt deltagande påverkar den självskattade hälsan. Det 

överensstämmer med tidigare studier (Lindström, 2006) där de med ett högre socialt kapital har 

större tilltro till sig själv att påverka den egna hälsan. Att de unga vuxna upplever ett socialt 

deltagande och en större öppenhet och acceptans kan medföra en upplevelse av en större tillit 

gentemot andra, vilket ses som positivt för den egna hälsan (Putnam 1993; Giordano och 

Lindstrom 2010). 

 

För att det sociala kapitalet ska kunna utvecklas enligt Putnam (1993) är det viktigt med en 

heterogen gruppsammansättning. Intervjupersonernas upplevelser vittnar om hur de genom sitt 
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frivilliga arbete möter människor med olika bakgrund och utbyter erfarenheter vilket stämmer väl 

överens med Stolles (1998) samband mellan socialt kapital och frivilliga organisationer. 

Bourdieus (1986) resonemang om att de nätverk som skapas är investeringar för den enskilde kan 

ses i samband med upplevelsen av personlig utveckling. Att investera energi i frivilligt arbete kan 

vara lönsamt för den egna personen då den utvecklas i kontakt med sitt nätverk. Ur ett 

folkhälsoperspektiv kan det beskrivas utifrån begreppet empowerment. Med empowerment syftar 

man till den process som stärker en individs känsla av kontroll över sin livssituation 

(Alexanderson och Medin, 2000; 83 ff). För att denna självförstärkning ska vara möjlig är det 

viktigt med en känsla av att kunna påverka sin omgivning (ibid) vilket de unga vuxna i denna 

studie upplever.  

 

Då deltagande i frivilligt arbete upplevs som kravlöst innebär det att de som vill kan välja att 

delta. Det öppnar upp för de unga vuxna som har svårt att känna sig delaktiga i övriga samhället 

på grund av höga krav, till exempel i form av erfarenheter eller utbildning. Frivilligt arbete kan 

därför fungera som en stödjande miljö för unga vuxna som saknar en känsla av delaktighet och 

inflytande, det kan användas som en port in i samhället. Samtidigt är det viktigt att samhället 

underlättar för dessa att engagera sig. Socialt kapital har kritiserats för att endast fokusera på 

socialt engagemang utan att ta med övriga aspekter som påverkar det sociala engagemanget. 

Enligt Wakefield och Poland (2005) kan socialt kapital inte ses isolerat från ekonomiska och 

politiska strukturer, då de sociala anslutningarna ofta är beroende av, och struktureras av, 

tillgången på resurser. För att arbeta med socialt kapital som ett sätt att främja hälsa måste 

grundläggande ojämlikheter i tillgångar till resurser ses över. Det ansvar som de unga vuxna 

känner kan vara ett resultat av en avsaknad av stöd från övriga samhället, där de saknar tilltro till 

de ekonomiska och politiska strukturerna. Ett bättre stöd från samhällsinstitutionerna kan minska 

känslan av otillräcklighet hos de unga vuxna. Braunack-Mayer och Louise (2008) nämner i sin 

artikel om empowerment som en strategi för att nå hälsa vikten av både ett bottom-up och top-

down perspektiv. För att konkret nå stödjande miljöer inom folkhälsoarbete måste det alltså dels 

finnas en motivation som kommer från medborgarna och samtidigt en drivande kraft från 
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samhällsinstitutionerna att bidra med stöd och utbildning för att alla ska ha möjlighet att delta och 

påverka.  

 

Metoddiskussion 

Studien baseras endast på fyra intervjuer vilket gör det svårt att säkerställa att datamaterialet 

täcker in alla perspektiv. Fler intervjuer skulle kunna leda till en teoretisk mättnad (Bryman, 

2007; 473). Resultatet stämmer däremot överrens med Letcher och Perlows (2009) studie med 28 

deltagare där de teman de belyser påminner om de teman och kategorier som finns med i denna 

studie. En styrka med urvalet är att de fyra intervjupersonerna är aktiva inom olika organisationer 

vilket ger en bredd på materialet (Malterud, 1998; 56 f). Svagheten med urvalet är att det endast 

representeras av kvinnor vilket innebär att resultatet inte kan överföras på män. Att författaren 

kände till två av intervjupersonerna sedan tidigare kan vara en nackdel då de intervjuade kan 

påverkas av deras tidigare uppfattning av författaren (Bryman, 2007; 270). Samtidigt kan det vara 

en fördel då intervjusituationen kan upplevas som mer avslappnad.  

 

En tidigare förförståelse till frivilligt arbete hos författaren kan påverka studiens resultat då en 

förförståelse gör det svårare att ha ett objektivt synsätt. Författaren har däremot redovisat sin 

förförståelse och har antagit ett kritiskt förhållningssätt vilket höjer pålitligheten (Bryman, 2007; 

260 f). 

 

Styrkan med semistrukturerade intervjuer är att den som intervjuar har möjligheten att fokusera 

på specifika frågeställningar, till skillnad från ostrukturerade intervjuer och fokusgrupper där 

forskaren har mindre kontroll över intervjusituationen (Bryman, 2007; 301 ff och 338). Att spela 

in samt transkribera intervjuerna ger en styrka i datamaterialets tillförlitlighet (Bryman, 2007; 

258).   

 

Genom att använda en vedertagen analysteknik kan analysprocessen enklare följas. En 

handledare har varit med under studiens gång och kritiskt granskat forskningsprocessen (Bryman, 
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2007; 260 f). För att få en bättre tillförlitlighet i studien har intervjupersonerna kunnat bekräfta 

sina uttalanden efter att ha tagit del av de citat som författaren valt att ha med i resultatet. Denna 

teknik kan ha vissa nackdelar såsom att intervjupersonerna kan dra sig för att ge kritik, men 

möjliggör samtidigt till en dialog med de intervjuade med syftet att minska misstolkningar 

(Bryman, 2007; 259). Med citat får dessutom läsaren en fylligare redogörelse av resultatdelen 

vilket ökar studiens överförbarhet (Bryman, 2007; 260).  

 

Fortsatta studier 
 

Vidare studier bör göras där man undersöker eventuella hinder till social delaktighet inom formen 

frivilligt arbete. En studie med ett genusperspektiv hade varit intressant för att belysa likheter och 

olikheter mellan män och kvinnors upplevelser av frivilligt arbete och hälsa.  

 
 

Slutsats 
Att använda sig av frivilligt arbete för att främja delaktighet och inflytande i samhället kan vara 

gynnsamt för folkhälsan. Det frivilliga arbetet bidrar till en stödjande miljö då det skapar en känsla 

av delaktighet och främjar personlig utveckling hos unga vuxna vilket leder till empowerment. 

Framtida folkhälsoarbete uppmanas till att använda frivilligt arbete som en strategi för att 

integrera unga vuxna i samhället som annars upplever sig stå utanför. 
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Bilagor  

1. Intervjuguide 
 

Inledning 

Vad tänker du på när du hör frivilligt arbete? 

Hur länge har du arbetat som frivillig? 

Kan du beskriva ditt frivilliga arbete? 

Hur kom det sig att du började arbeta som frivillig? 

Är du frivilligt aktiv inom flera föreningar/organisationer? Vilka? 

Hur mycket tid lägger du i genomsnitt på ditt frivilliga arbete sammanlagt i månaden? 

Är det någon i din familj som arbetar, eller har arbetat, frivilligt? Med vad? 

Varför tror du att ungdomar väljer att arbetar ideellt? 

 

Hälsa 

Vad betyder ditt arbete som frivillig för dig? Vad är mest givande? 

Vilka nackdelar kan du se med frivilligt arbete? / Vad är minst givande? 

På vilket sätt upplever du att det frivilliga arbete du gör är betydelsefullt? / Vad ger det dig? 

Vad är det som driver dig att fortsätta arbete frivilligt? 

Hur ser du att ditt frivilliga arbete påverkar din hälsa? 

På vilket sätt upplever du att du kan påverka i ditt frivilliga arbete? 

Är det något du skulle sakna om du skulle sluta arbeta ideellt?  

Berätta om ett starkt minne du har från ditt frivilliga arbete som har påverkat dig.  

Vad skulle du säga till en person som funderar på att börja arbeta ideellt? 
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2. Analysexempel 

 

 

 

 

 

 

Meningsenheter Koder Underkategorier Kategorier Teman 
”Man behöver ha 

någon att bolla 

med.” 

Feedback Få feedback/delta i ett 

utbyte 

Känsla av 

gemenskap 

Social 

delaktighet 

”..någon du kan 

utbyta erfarenheter, 

eller komma på nya 

metoder.” 

Utbyte    

”..då är det viktigt 

att du har andra… 

man kan hjälpa 

varandra” 

Hjälpa 

varandra 

Få stöd hos andra   

”Alltså att man gör 

något, man liksom 

förändrar…” 

Förändra Kunna påverka/förändra Upplevt 

inflytande 

 

”… och påverka 

folk i sin 

omgivning.” 

Påverka    

”Att nå ut liksom, 

att nån faktiskt vill 

lyssna på det man 

vill säga.” 

Nå ut Nå ut till andra   

”… det här med att 

göra utåtriktade 

saker och nå ut till 

andra människor.” 

Nå ut    


