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Abstrakt  
 

Studenter har sedan 1960-talet har uppmuntrats till att engagera sig ideellt under sin 

skoltid, däremot kan man se att syftet med det ideella arbetet hos studenter har förändrats i 

takt med att samhället har förändrats. I Sverige finns det många olika ideella 

hjälporganisationer som studenter kan engagera sig inom. Syftet med studien var att 

studera hur studenter som arbetar ideellt beskriver betydelsen av det ideella arbetet. 

Studien belyser också hur studenterna upplever att det ideella arbetet har för betydelse i 

samhället och vilka samhällsfaktorer som bidragit till deras intresse för ideellt arbete. 

Studien sätter det ideella arbetet i relation till lönearbetet och studenterna får möjlighet att 

beskriva vilka förutsättningar det finns i samhället för att utföra det ideella arbetet. 

Resultatet har analyserats med hjälp av begreppen individualisering, identitetsskapandet 

och arbetslivets krav. Studiens metod var semistrukturerade intervjuer med studenter. 

Resultatet visade att individualiseringen har skapat en diskursiv kamp inom ideellt arbete, 

vad de ska vara samt för vem man gör det. Idag är det ideella arbetet en individuell 

aktivitet som i första hand utförs utifrån ett egoistiskt motiv, av en grupp människor med 

ett kollektivt intresse om att bli anställningsbar och konkurrens kraftig för att nå ett 

lönearbete. 

 

Nyckelord: Studenter, individualisering, ideellt arbete, arbetslivet.  
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Bakgrund  

Studenter har sedan 1960-talet har uppmuntrats till att engagera sig ideellt under sin skoltid, 

däremot kan man se att syftet med det ideella arbetet hos studenter har förändrats i takt med att 

samhället har förändrats. Till en början återfanns intresset för ideellt arbete hos dem som 

arbetade inom skolan. Detta utifrån att de såg att det ideella arbetet resulterade i färre av hopp 

och bättre betyg hos studenterna (Sergent & Sedlacek, 1990). Senare studier har visat att 

intresset för ideellt arbete idag även återfinns hos studenterna själva. Syfte med det har då 

kommit att handla om att det kunnat bidra till den personliga utvecklingen samt att det 

möjliggjort att studenterna fått en breddad erfarenhet (Cusick, 2007). Tidigare studier har 

undersökt bakomliggande förklaringar till studenternas ideella arbete i olika hjälporganisationer, 

dock behövs det mer forskning kring studenternas motiv till ideellt arbete (Vonessen, Svedberg 

och Jegermalm, 2010:58–59). Det finns heller inte så mycket forskning där man har studerat det 

ideella engagemanget hos studenter i relation till den samhällskontext som de befinner sig i 

(Holdsworth och Quinn, 2010). Det man kan fråga sig är om det ideella arbetet har fått en annan 

funktion och betydelse i samband med arbetslivets förändring? 

 

Under det senaste kvartseklet har det skett en så kallad överspridning mellan arbetslivet och 

övrigt liv (fritiden), vilket inneburit att gränserna mellan dessa blivit allt svagare (Allvin m.fl. 

2012:95). Arbetslivet och fritiden går idag mer och mer in i varandra och bildar det så kallade 

gränslösa arbetet, som innebär att människans fritid kan avspeglas eller få betydelse för arbetet 

och vise versa. Den övriga tiden utanför arbetet är inte längre endast till för återhämtning i syfte 

att klara av sitt arbete (Allvin m.fl. 2012:95–99). Det gränslösa arbetet innebär att desto 

flexiblare arbete människan har desto mer utsuddade blir gränserna mellan arbete och fritid. 

Detta har bidragit till att det kan vara svårt för den arbetande människan att känna sig fri från sitt 

arbete (Allvin m.fl. 2012:100–109). Det man kan fråga sig är vad händer med det ideella 

oavlönade arbetet som vanligtvis utförs på fritiden när fritid och arbetstid flyter ihop alltmer, är 

det ideella arbetet fortfarande frivilligt? Ligger engagemangets syfte i det frivilliga arbetet eller 

syftar det till att den arbetande eller den arbetssökande ska kunna påverka det- eller chanserna 

till- det avlönade arbetet? Har det ideella arbetet samma funktion och definition som innan 

begreppet ” det gränslösa arbetet” kom?  

 

Under höstterminen 2011 fanns det totalt 363 000 studenter registrerade på Sveriges högskolor 

(Högskoleverket, 2012:19). Mätningen 2011 visade också att ungefär hälften av studenterna var 
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24 år eller yngre och ungefär en fjärdedel var mellan 29 – 30 år (Högskoleverket, 2012:20). 

Detta innebär att de flesta som studerar vid Sveriges högskolor studerar i syfte att få och behålla 

ett arbete efter sina studier. Det man då kan fråga sig är, vad är det som gör att studenterna väljer 

att engagera sig ideellt i ett samhälle där ett avlönat arbete blivit allt svårare att få? Varför 

använder de inte studietiden till att arbeta extra i något företag eller organisation som kan vara 

intresserad av att anställa dem efter avslutade studier? Vad är det som gör att de istället väljer att 

hjälpa andra på en ideell basis?  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att studera hur studenter som arbetar ideellt beskriver betydelsen av det 

ideella arbetet.  

- Vilka motiv uppger studenterna till sitt ideella arbete? 

- Vilka förutsättningar upplever studenterna att det finns för att arbeta ideellt i samhället idag?  

- Hur beskriver studenterna betydelsen av det ideella arbetet är i relation till lönearbete?  

 

Ideellt arbete 

Det internationella biståndsarbetet har sin grund i organisationer som till en början syftade till att 

hjälpa fattiga människor inom landets egna gränser. Dessa organisationer kallas filantropiska 

organisationer, vilka arbetade med välgörenhet (Jonsson, 2012:54–55,114). Med tiden blev dessa 

filantropiska organisationer alltmer internationellt inriktade och de flesta av dem vänder sig idag 

utanför den egna nationens gränser, med fokus på att minska problemen i utvecklingsländerna. 

Genom deras hjälparbete försöker de verka för en hållbar utveckling och för demokratisering. 

Det senare handlar både om människans syn på och förhållningsätt till rättvisa samt den  

demokrati som finns eller saknas i landets system (Trygged, 2007:8).  

 

Ideellt arbete är ett begrepp som fram till 1990-talet saknade en vedertagen definition i Sverige. 

Ideellt arbete avsåg då oavlönat arbete som människan själv hade valt att utföra och gjordes i 

anslutning till någon organisation. Denna typ av arbete skulle inte bara vara till gagn för den som 

utförde arbetet (Jeppson Grassman, 1998:128). Därmed kan man säga att begreppet ideellt arbete 

mer eller mindre skapades i och med att fenomenet lyftes upp i den då rådande samhällsdebatten. 

På grund av att begreppet inte tidigare haft någon vedertagen definition så fanns det heller inte så 

mycket forskning inom området (Jeppson Grassman, 1998:129). Det var inte förrän 1993 som 
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det första regeringsuppdraget (SOU:1993:82) kom, som handlade om att göra en nationell 

kartläggning av det ideella arbetet i Sverige (Jeppson Grassman, 1998:130). 

 

Med utgångspunkt i Lundåsen (2005:15) definieras ideellt arbete i denna uppsats som ett arbete 

eller en insats som sker under den aktives fritid, då denne inte förvärvsarbetar. Arbetet utförs på 

en frivillig grund och den aktive erhåller ingen lön och därmed går det heller inte att livnära sig 

genom ideellt arbete. Det kan däremot förekomma andra kompensationer till den aktive i form av 

mat, utbildning, resor för organisationens verksamhet. Vidare ligger fokus i denna uppsats på 

ideellt arbete inom humanitära hjälporganisationer.  

 

I Sverige finns flera humanitära hjälporganisationer som arbetar både nationellt och 

internationellt i syfte att hjälpa människor i utsatta situationer. Dessa organisationer är bland 

andra Sveriges Stadsmissioner, Röda korset, Rädda barnen, Läkare utan gränser och Svenska 

kyrkan (Jeppson Grassman, 1998:127). Dessa hjälporganisationer arbetar till största del ideellt 

och på en frivillig basis. 

 

Statistiska centralbyrån (2011) skriver att 12 % av Sveriges befolkning från 16 år och uppåt är 

medlemmar i en humanitär organisation, fredsorganisation eller någon annan grupp för 

internationella frågor. Var femte medlem, nästan 3 % av befolkningen, är aktiva i den faktiska 

verksamheten. Det betyder att dessa medlemmar också utför konkreta uppgifter och inte bara ger 

ett finansiellt stöd i organisationen (Statistiska centralbyrån, 2011:22–23). Svenskarnas 

inställning till ideellt arbete kan anses positivt. En svensk undersökning visade att 63 % av 

befolkningen har en positiv eller mycket positiv inställning till ideella hjälporganisationer 

(Swedbank, 2012:9). Bilden av och inställningen till ideellt arbete påverkas av vad som händer i 

världen samt den bild som media ger. I samband med tillexempel flodvågskatastrofen i Thailand 

julen 2004 och jordbävningen på Haiti i januari 2010 visades många ideella hjälporganisationer i 

media och under dessa perioder blev det ett ökat intresse för denna typ av arbete bland den 

svenska befolkningen (Swedbank, 2012:10). Den grupp som är mest positiv till ideella 

hjälporganisationer är de yngre och medelålders upp till 44 år (Swedbank, 2012:11). Studenter är 

en grupp som idag anses ha mer fritid än de som arbetar och därmed ses det också som ett skäl 

till att det är många studenter som är intresserade av att arbeta ideellt (Roos, 2013).   
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Lönearbete 

Lönearbetet är den sysselsättning som dominerar vuxna människors liv. Lönearbetet skapar 

ekonomika förutsättningar genom att arbetet generar lön och kan därmed skapa en ekonomisk 

trygghet för människan (SOU 2006:60, s.9 ). Allvin m.fl. (2012) beskriver den tekniska 

utvecklingen som skett i samhället de senaste trettio åren bidragit till att det ställs andra krav än 

förr gällande lönearbetet. Arbetet har avreglerats och blivit mer flexibelt och fritt. 

Tidsbergränsade anställningar har blivit allt vanligare, vilket innebär att arbetet idag ofta saknar 

långsiktighet. Därmed ligger fokus idag att kunna skaffa sig ett arbete snarare än att ha ett arbete. 

Arbetslivet ses idag som en tillfällig mötesplats på vägen mot ett nytt arbete (Allvin m.fl. 2012: 

172–185). Det nya arbetslivet kräver att den som vill in på arbetsmarkanden är anpassningsbar, 

obunden och rörlig. Sociala kontakter och rätt kompetens har blivit ett måste för att ta sig in på 

arbetsmarkanden. Att vara på väg ut på arbetsmarkanden skapar en känsla av press inför den 

rådande konkurrenssituation som finns på dagens arbetsmarknad (Allvin m.fl. 2012:185–195).  

 

Tidigare forskning    

I en studie som genomförts i USA skriver man att studentvärlden började under 60–talet 

uppmuntra studenterna till att engagera sig ideellt. Det kunde det handla om att de skulle 

engagera sig i välgörenhetsorganisationer eller en insamlingsaktivitet. Resultaten visar att de 

studenter som engagerade sig i frivilligt arbete hade bättre provresultat än de som inte gjorde det. 

När sedan engagemanget sjönk trodde man att det kunde bero på att en ny samhällstrend kommit 

som bidragit till att individen blivit mer egocentriskt (Sergent & Sedlacek, 1990).   

 

I en studie som genomförts i Storbritannien studerades vad som motiverar studenter till att 

engagera sig i frivilligt arbete. Resultatet visar att studenternas motivation både handlade om att 

hjälpa andra, samtidigt som att det kunde vara en erfarenhet som kunde bidra till den personliga 

utvecklingen. Genom att engagera sig ideellt kunde det egna självförtroendet hos studenterna 

påverkas positivt samtidigt som de fick lära sig att integrera med andra människor. Vidare 

beskrivs att det också kunde handla om att studenterna ville få goda referenser eller meriter, som 

på längre sikt kunde bidra till att de fick ökade arbetsmöjligheter (Holdsworth, 2010).        

 

Resultatet från en studie från Spanien visar resultatet att universitetsstudenter är en av samhällets 

olika grupper som engagerar sig mest i volontärarbete. I studien undersöks vad som påverkar 

studenternas val gällande att engagera sig ideellt. Resultatet visar att motiven till det ideella 

engagemanget hade sin bakgrund i bland annat, att studenten hade ett eget humanitärt intresse 
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och/eller att denne studerade inom ett ämne som handlade om att hjälpa andra människor (Valor-

Segura & Rodríguez Bailón, 2011).     

 

I en annan studie som genomförts i Japan undersöks vilka bakomliggande motiv som finns till 

högskolestudenters ideella arbete. Resultatet visar att de bakomliggande motiven hade personliga 

kopplingar till individen, snarare än att intresset låg i att göra nytta och bidra till den sociala 

utvecklingen i samhället. De individualistiska motiven återfanns i studenternas berättelser där de 

beskrev, att de inte skulle fortsätta med det ideella arbetet om det inte var roligt eller intressant 

längre. Detta oavsett vad det skulle få för samhällskonsekvenser. Resultatet visar också att vissa 

studenter ansåg att det ideella arbetet var en möjlighet till personlig utveckling eller för att 

bredda sina erfarenheter. Medan några av studenterna ansåg att arbetet hade en terapeutisk 

funktion på dem eller att de fick möjlighet att förvärva nya kunskaper såsom punktskrift och 

teckenspråk. Studien visar däremot att det var en mycket låg andel av studenterna som 

engagerade sig ideellt för att påverka sin karriärsväg. Många av studenterna uttryckte att det var 

svårt att identifiera sig som ideell arbetare. Detta då de ofta kände att de gjorde det för egen 

vinning och inte endast för att frivilligt hjälpa andra (Cusick, 2007).         

 

I en artikel från Storbritannien beskriver man att studenters ideella engagemang har skapat ett 

intresse hos beslutsfattare och högre utbildningsutövare där ämnet kommit att bli en huvudfråga i 

de högre utbildningssystemen (Holdsworth & Quinn, 2010). I artikeln använder man sig av 

information från en översynsrapport gällande regeringens politik. I rapporten har man föreslagit 

att universiteten ska ge positiv feedback till de studenter som engagerade sig ideellt. Det finns 

också förslag om att de studenter som enagagerar sig ideellt under sin studietid skulle ges 

möjlighet till reducerade studieavgifter. Detta i syfte för att öka studenternas möjligheter till 

ideellt arbete. Med dessa förslag ville man spegla att det nu finns ett bredare politiskt fokus på 

den roll som den frivilliga sektorn har. Även om studenternas intresse för ideellt arbete är en 

liten del av den frivilliga sektorn så anser regeringen att frågan belyser viktiga sociala debatter 

om den framtida välfärden. De menar att det ideella arbetet kan ses som ett moraliskt 

engagemang där studenterna får ta ansvar för andra och det kan bidra till att studenterna lär sig 

att ta eget ansvar och skapar en självtillit hos den enskilde. Engagemanget anser man också kan 

bidra till studentens anställningsbarhet efter avslutad utbildning. Artikeln syftar till att påvisa ett 

kritiskt förhållningssätt till det resonemang som de engelska politikerna för i översynsrapporten. 

Artikeln beskriver att det visst är bra att studenterna engagerar sig och att man politiskt vill 

införa system som underlättar deras engagemang, men det krävs också ett kritiskt perspektiv. 
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Författarna menar att det inte alls är självklart att studenternas ideella engagemang bidrar till att 

studenterna på längre sikt blir mer engagerade i samhället och att det heller inte är säkert att det 

får den effekt på studentens egenskaper som politikerna tror. Författarna menar att det behövs 

mer forskning gällande studenternas motivation och engagemang till ideellt arbete, samtidigt 

som man vill studera hur universiteten arbetar för att integrera det ideella arbetet i studenternas 

aktiviteter. Artikeln beskriver också att det finns behov av att studera hur det ideella 

engagemanget inverkar på studenternas självtillit och förmåga att reagera på andras behov 

(Holdsworth & Quinn, 2010). 

 

Den tidigare forskningen visar att det ideella arbetet i form av tillexempel volontärarbete är 

något som intresserar studenter i flera av världens länder. Den ovan presenterade forskningen 

inom området visar också att det finns olika motiv till varför studenter väljer att engagera sig 

ideellt. Några av motiven grundar sig i personligt intresse såsom meriter, testa nya saker, 

personlig utveckling, men intresset återfinns även i att hjälpa andra och bidra till 

samhällsutvecklingen. Trots att det finns en del forskning kring studenter och deras ideella 

engagemang behövs mer kunskap om hur det ideella engagemanget kan bidra till studentens eget 

intresse för och kring medmänsklighet och moraliskt ansvar i samhället. Forskningen visar också 

att det behövs mer kunskap kring hur samhället kan medverka till att få bland annat studenter 

mer intresserade för andras behov och därmed välja att engagera sig ideellt. Det finns också få 

svenska studier inom området. 
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Teoretisk referensram  

Individualiseringen  

Under den moderna epokens tid förmedlade begreppet, individualiseringen, en innebörd av 

befrielse från den hårda sammanhållna väven om kollektiv bindning, övervakning och 

tillämpning (Bauman, 2002:60–61). Idag lever människa under samma begrepp men istället i en 

tid där framtiden inte längre är traditionellt förutbestämd genom exempelvis arv. Förr var det 

mer självklart att människans framtid var både säkrad och förutbestämd genom föräldrarna eller 

mor-och farföräldrarnas situation. Idag lever människan i en värld full av möjligheter och hon 

har ett eget ansvar för sitt handlande och för de konsekvenser som handlingarna får. Hon är idag 

inte bunden till den kollektiva väven utan tvärtom. Hon står idag helt ensam inför ödet och ska 

på egen hand ta sig genom livets utmaningar (Bauman, 2002:171–176).  Människan lever i en tid 

där allt flyter i hop, den flytande moderniteten, det finns inte längre några gränser mellan 

relationer, arbete, fritid och dessa ska alltid vara under utveckling. Det är en tid där människan 

värdesätts utifrån hur hon konsumerar. Detta kan vara både vad hon faktiskt köper i materiella 

saker men även i personliga investeringar i form av köp av personlig coaching, byte av arbete, 

relationer etc. Det är en tid där det inte finns några gränser som säger att människans konsumtion 

är ”tillräcklig eller det duger”, utan hon ska hela tiden konsumera för att vara uppdaterad på det 

nyaste. Konsumtionen är normaliserande, människan ska hela tiden sträva efter det nya och 

utvecklande, blir hon ”fast” i något kan det utifrån sett ses som ett misslyckande. Det kan i sin 

tur leda till utanförskap som bidrar till att hon börjar må dåligt på grund av det. Detta trots att 

hon egentligen kanske personligen mår bra i det ”fasta” (Bauman, 2012:72–90). I och med att 

människan fått en ökad individuell frihet så har hon fått nya möjligheter, vilket har bidragit till 

att det blivit allt svårare att sköta de gemensamma sociala frågorna i samhället. Det 

individualiserade samhället kan ses som ett hot mot den sammanhållning som finns i samhället, 

det gör att individualiseringen och dess nya möjligheter för människan bidrar till att den 

gemensamma styrkan försvagas. De sociala frågorna och problemen hamnar i skuggan av 

individualiseringen. Detta kan ses som ett hot mot välfärden (Bauman, 2002:210–220). 

 

Identiteten, jaget och den privata moralen 

Människan har idag en självidentifieringsuppgift som handlar om att hon inte ska vara sämre än 

någon annan och hon måste hela tiden anpassa sig efter rådande sociala beteenden och följa 

mönster. Det är viktigt att människan inte avviker från samhällets normer. Människan måste 
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själv ta en plats i samhället, vilket tidigare var något som hon fick. Det handlar inte längre om att 

bara födas in i livet, utan leva livet också. Det innefattar att bli den man är, individens 

självbestämmande är i fokus (Bauman, 2002:171–176).  

 

Jaget i denna individualiserade samhällskontext är något som människan skapar själv genom 

interaktion med andra. Det är inget som är skapt vid födelsen utan det är något som hon 

förvärvar under livets gång. Jaget kan delas upp i ”I” och ”me”, där människan hela tiden strävar 

efter att försöka finna en relation av anpassning till världen, vilket styrs av medvetandet. I detta 

sökande finner människan också sig själv. Det innebär att lika väl som hon försöker anpassa sig 

till omgivningens förväntningar, så har hon också möjlighet att inverka på världen. 

Kommunikationen och språket blir här ett medel som möjliggör att människan både hör sig själv, 

samtidigt som hon också genom andras reaktioner kan värdera sina yttranden och handlingar. 

Det vill säga att kommunikation med andra bidrar till att människan får en helhetsuppfattning om 

sig själv, där det är ”I” som är fokus i denna process (Bauman & May, 2001:38). ”me” är den del 

av jaget som styr hur människan organiserar sina handlingar utifrån gruppens förväntningar. Där 

omgivningens reaktioner på handlingarna blir det som också skapar människans syn på sig själv. 

Det innebär att hennes syn på sig själv modifieras i och med vilka sociala miljöer hon befinner 

sig i. ”I” handlar också om vilken förmåga människan innehar att granska de sociala 

påtryckningar som påverkat och styr ”me”. Det är genom ”I” dessa sociala påtryckningars makt 

och gränser kan utmanas (Bauman & May, 2001:39). I sökandet efter att finna ”jaget” kan det 

uppstå en inre motsättning mellan frihet och beroende. Denna motsättning kan bidra till att det 

skapas en konflikt mellan vad människan önskar och det hon faktiskt måste göra på grund av 

omgivningens förväntningar. Det blir en strid mellan vad som är ett acceptabelt beteende och det 

som människan faktiskt själv önskar göra (Bauman & May, 2001:39–40).         

                                  

Istället för att bidra till ett långvarigt välstånd och en positiv samhällsutveckling, så handlar 

människan idag utifrån ett egoistiskt perspektiv. Globaliseringen och individualisering har 

bidragit till att hon blivit rädd för att lämnas kvar ensam. Därför fokuserar människan på de saker 

som hon kan eller som hon tror att hon kan påverka. Detta blir en strategi för att inte drabbas av 

de den osäkra framtiden som globaliseringen och individualiseringen bidrar till (Bauman, 

2012:10–12). Detta har skapat en privat moral och en omoralisk värld, där människan anser sig 

inte längre ha tid att göra etiska övervägande eller fundera kring vilka etiska konsekvenser 

hennes handlande får. Hennes handlande bidrar hela tiden till globala konsekvenser, men det är 

inget hon tänker på så länge hon inte själv drabbas. Även om de flesta människor har samma 
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värderingar kring vad de vill ska hända och vad som de vill undvika, så medverkar det ändå inte 

till att de tar sig tid att göra moraliska övervägande innan sitt handlande. Detta bidrar bland annat 

till att de mänskliga aspekterna på en globalnivå, såsom krig, ökade etniska fientligheter och 

massmigration, sådant som alltid pågår, inte elimineras eller minskar. Även om detta är något 

som människan inte märker så bidrar denna privata moral till att klyftorna mellan rika och fattiga 

ökar (Bauman, 2002:223–224). 

 

Arbetslivets krav  

Idag finns det inte längre ”säkra jobb i säkra företag”, människans erfarenheter och färdigheter är 

inte längre en garanti för arbete. Effektivitet, flexibilitet och konkurrenskraft är ord som kommit 

att bli allt mer styrande på arbetsmarkanden. Den arbetande människan har nu själv ansvar över 

sin arbetssituation och måste själv se till och visa att hon är en resurs på arbetsmarknaden 

(Bauman, 2002:189–192). Det nya arbetslivet med en ökad konkurrens och effektivisering 

kräver därmed att människan kan visa att hon är anställningsbar (Sennett, 2007:41). För att anses 

vara anställningsbar måste hon bland annat ha så kallad relationskompetens, kunna arbeta 

självständigt och vara flexibel gentemot arbetsgivarna (Furåker, 2010:131). Samtidigt har det 

flexibla arbetslivet försvårat människans möjligheter att skapa personliga strategier och 

strategisk planering, istället får hon leva med massa möjligheter och inget att förhålla sig till. 

Detta kan skapa en känsla av strategisk förvirring (Sennett, 2007:9–12 & 61). Människan kan 

idag inte klandra någon annan för sina svårigheter och frustration, är hon exempelvis arbetslös så 

beror det på att hon inte har försökt tillräckligt för att få ett jobb (Bauman, 2002:61–62). Dessa 

nya förutsägningar har bidragitit till att det blivit svårare för människan att skapa sig en 

arbetsitentitet, lyckas hon med det kan den ändå kännas fragmenterad och osäker. Detta på grund 

av de korta anställningsavtalen som blivit allt vanligare idag samt den gränsutsuddning som skett 

mellan arbete och fritid (Sennett, 2007:57–62). Frågan är om arbetsidentiteten ens existerar 

längre?  

 

I dagens arbetsliv anses de anställda ha mer frihet över sina arbetsuppgifter, arbetstider, 

utvärderingar med mera, vilket ha medfört att arbetsgivarna behöver ta mindre ansvar och de 

anställda får ökade krav. I detta frihetsskapande kan det vara svårt för människan att finna 

balans. Detta då regler har ersatts av frihet ansvarar hon nu själv för att utföra sina 

arbetsuppgifter under mer eller mindre eget ansvar (Sennett, 2007:44–54). Det flexibla systemet 

skulle inte bara öka människans frihet utan också göra henne mindre beroende. Istället har den 
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nya maktordningen bidragit till ett arbetsliv där hon är beroende av ett kontaktnät, där rätt 

kontakter skapar arbete (Sennett, 2007:39–43). Idag är det arbetsgivarna som bestämmer på 

arbetsmarknaden, de väljer helt själva vilken personal de vill ha och när de när de vill anställa. 

De använder sig av korta anställningskontrakt och kan därmed anställa ny personal lika snabbt 

som de kan göra sig av med sin personal. Det är därför viktigt att den arbetande människan kan 

visa upp att hon har den personlighet och de egenskaper som arbetsgivarna efterfrågar, kan hon 

inte det så är hon heller kanske inte konkurrenskraftig nog och riskerar då att hamna i 

arbetslöshet (Sennett, 2007:41–43).  
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Metod 

Utifrån studiens syfte har en kvalitativ forskningsansats valts. Valet av denna ansats grundades i 

studiens intresse som var att försöka förstå studenters tankar och upplevelser kring ideellt arbete 

(Alvesson och Sköldberg, 2013:17). 

 

Förförståelse  

Förförståelsen inför denna studie återfinns i den egna positionen som student. Något eget intresse 

för ideellt arbete under någon längre tid har inte varit aktuellt. De erfarenheter som inhämtas har 

sin grund i några månaders ideellt arbete i Sundsvalls studentförening som arbetade för Förenta 

nationerna [FN]. Förövrigt har kunskapen inom området inhämtas genom egna observationer 

samt genom tidigare arbetskollegors erfarenheter som uttrycker att det är många studenter som är 

ideellt engagerade.  

 

Vid läsning och analys av data har en medvetenhet funnits om att försöka sätta de egna 

förutsättningar och förförståelsen inom parentes inför de data som samlats in. Detta kan kännas 

svårt att uppnå, men under hela processen har reflektion skett över vilket förhållningssätt och 

inflytande som detta haft inför materialet. Vid transkriberingen av de inspelade intervjuera har 

återberättandet av meningsinnehåll och erfarenheter genomförts på ett så objektivt sätt som 

möjligt. Egna tolkningar har satts åt sidan i syfte att dessa inte ska kunna jämföras som rätta svar 

inför informanternas berättelser (Malterud, 2009:99). 

 

Urval 

Urvalet för studien fokuserade på att informanterna skulle vara studenter som arbetade i ideella 

hjälporganisationer. Samtliga skulle vid intervjutillfället vara aktiva i någon form av ideellt 

arbete. Personlig kontakt togs med en utbildningsanordnare i mellersta Norrland, vilken bedriver 

universitets utbildingar i samarbete med flera lärosäten. Kontakt med studenterna togs främst via 

mailutskick. Detta urval kan liknas med ett snöbollsurval som är en typ av bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2002:115). Avsikten med detta var att studenterna utifrån mailet kunde inspireras av 

samt föreslå varandra för att delta i studien. Alternativt att efter att den första intervjun var 

genomförd skulle fler studenter kunna bli inspirerade att ställa upp efter kontakt med den första 

informanten.   
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Utifrån studiens omfattning har avgränsningar gjorts. I mellersta Norrland finns flera universitet 

och högskolor, studien har avgränsats till en utbildningsanordnare. Valet att avgränsa studien till 

en utbildningsanordnare har sin grund i att det fanns ett tillräckligt stort antal studenter där för att 

få ihop informanter för studien. Aktörerna för studien blev de studenter som studerade vid de 

utbildningar som vid studietillfället bedrevs på orten och heltidsstuderande hos den aktuella 

utbildningsanordnaren. Program med distansstudenter exkluderades på grund av att de inte skulle 

finnas tillgängliga för personligaintervjuer under den period då studien skulle genomföras. 

 

I ett första steg togs kontakt med utbildningsanordnaren i mellersta Norrland och under samma 

vecka skickade denne ut ett informationsmail (se bilaga 2) till de studenterna som var 

heltidsstuderande på orten. Redan samma vecka började studenterna visa sitt intresse för att delta 

i studien. De första två intervjuerna blev inbokade under samma vecka och de tre sista 

intervjuerna blev ett så kallat snöbollsurval. Vilket innebar att de fick höra om studien genom de 

tidigare informanterna och blev därmed inspirerade till att delta (Bryman, 2002:115). Totalt 

genomfördes fem intervjuer med tre kvinnor och två män i åldrarna 20 – 26 år. Antalet intervjuer 

baseras på gränsen för uppnådd mättnad, vilket innebar att det inte genomfördes fler intervjuer 

då de inte skulle tillföra någon mer information av betydelse för studien. 

 

Datainsamling 

Metoden för datainsamlingen var semistrukturerade intervjuer. Samtliga intervjuer styrdes 

utifrån en intervjuguide med övergripande teman som kunde relateras till studiens syfte och 

frågeställningar. Denna datainsamlingsmetod gav informanten möjliget att fritt berätta om sina 

upplevelser, tankar och erfarenheter under intervjun. Intervjuguiden hade frågor och teman, men 

det fanns inte några krav på att den strikt behövdes följas under intervjun. Det fanns också 

möjlighet till att andra frågor kunde tillkomma under intervjun. Intervjuguiden testades på en 

nyexaminerad student. Studenten var i samma ålder som de möjliga informanterna för studien 

och därmed en relevant testperson, utifrån det kändes också kritiken användbar inför justering av 

frågorna. Den tidigare studenten fick både höra och läs frågorna, det i syfte att testa tolkning och 

förståelse i frågorna. Efter denna testintervju justerades guiden innan användning. 

Intervjuformen valdes utifrån att den är flexibel och tonvikten ligger i hur informanten uppfattar 

och förstår frågorna och kontexten. Informanten får utrymme att ta upp de denne anser vara 

viktigt att ta upp i en förståelse och förklaring av en händelse, ett beteende eller ett mönster. De 

dilemman som kan uppstå när man ska spela in intervjuer är att informanten kanske inte känner 
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sig bekväm med att bli inspelad eller inte alls vill delta på grund av inspelningen. Detta kan 

försvåra för studiens genomförande (Bryman, 2002:301–302, 311).  

 

Samtliga intervjuer tog mellan 50 – 70 minuter och spelades in. Samtliga frågor i intervjuguiden 

behölls efter första intervjun däremot så ändrades ordningsföljden på de två sista frågorna inför 

resterande intervjuer. Detta i syfte att få ett bättre flyt i intervjuerna. Samtliga frågor besvarades 

och uppfattades ganska lika av samtliga respondenter. Några av dem pratade väldigt mycket, 

vilket gjorde att deras svar inkluderade även frågor som ännu inte var ställda. Istället för att 

hoppa över dessa frågor ställdes de i alla fall, detta i syfte att se om informanten tog upp samma 

saker. Oftast var svaret liknade det den tidigare nämnt, men det skapade möjlighet att gå djupare 

i frågeställningen. Samtliga intervjuer hölls i informanternas utbildningslokaler efter skoltid. 

Detta var något något som informanterna själva fick styra över, valet av plats kan ha grund i att 

det var en plats där studenterna förmodligen kände sig ganska hemma. Valet av plats kan även ha 

bidragit till att informanterna kändes väldigt avslappnade och trygga, både innan och efter 

intervjuerna. 

 

Etiska överväganden   

Under hela datainsamlingen har en medvetenhet funnits gällande de etiska utmaningar som 

kommer som följd av valet av metod. Hela tiden har de etiska riktlinjer, lagstiftning och andra 

rättsregler som ställs på forskningen som rör människor funnits i åtanke (Malterud, 2009:199). 

Etiska dilemman i denna undersökning var bland annat de ingångsvinklar som studien berörde, 

såsom informantens tankar, upplevelser och åsikter kring det ideella arbetet. Därför fanns det 

redan i det informationsbrev som skickades ut innan intervjun en tydlighet gällande 

förutsättningarna i deltagandet. Till exempel att den som väljer att delta i studien gör det frivilligt 

och har närsomhelst möjlighet att avbryta sitt deltagande. Innan intervjun påbörjades förklarades 

tydligt att de uppgifter som samlas in under studien syftar till att endast användas i denna studie 

och inget annat. Innan samtliga intervjuer påbörjades begärdes också ett muntligt samtycke från 

informanten. Detta för att förtydliga att informanten hade rätt att när som helst avbryta sitt 

deltagande eller ta tillbaka den information denne lämnat. Samtliga studenter som valde att delta 

i studien behandlades konfidentiellt, vilket betyder att inga uppgifter kommer att kunna kopplas 

till specifika personer. Informanterna informerades också om att samtliga inspelningar och 

transkriberingar som funnits tillgrund för studien raderas efter att uppsatsen blivit godkänd 

(Bryman, 2002:440–441).     
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Analysmetod  

Samtliga intervjuer transkriberades i syfte att bevara informanternas språkval och uttrycksätt. 

Transkriberingen av intervjuerna skedde så snart som möjligt efter att de genomförts (Bryman, 

2002:311).  

Vid analys av data användes Grounded Theory (Bryman, 2002 och Alvesson & Sköldberg, 

2013). Denna analysmetod skapar ett nära förhållningssätt till empirin, där studiet syftar till att 

söka en förståelse i de enskilda informanterna uttalanden. Vid läsning och analys av studiens 

data skedde med en medveten neutralitet, det för att få en så rättvis analys som möjligt. 

Analysprocessen påbörjades så snart intervjuerna var transkriberade och i ett första steg gjordes 

en så kallad öppen kodning. Vilket innebar att de transkriberade intervjuerna lästes stycke för 

stycke och under läsningen markerades de begrepp, händelser eller fenomen som var 

framhållande i utsagorna. Samtliga av dessa fick en kod som användes i den fortsatta analysen. 

Efter att materialet var kodat gick man igenom det igen och denna gång inordnades koderna i 

olika kategorier som skapades under läsningens gång. Då det blev väldig många koder så 

skapades först några mindre kategorier i syfte att få en tydlig uppfattning av materialet och för 

att säkerhetsställa att ingen kod blev bortglömd. Därefter bildade de mindre kategorierna 

slutligen tre övergripande kategorier, vilka presenterades i uppsatsens resultat. Vid kodnigen 

gjordes också egna anteckningar på sidan om såsom frågor, tankar och första tolkningar.  

Kodningen avslutades när teoretisk mättnad uppnåtts, det vill säga tills att det inte längre gick att 

hänföra mer av materialet till de kategorier som framkommit samt att det heller inte längre fanns 

data som bidrog till att kategorierna förändrades. Under kodningen gjordes kontinuerliga 

jämförelser mellan de framkomna koderna och kategorierna för att urskilja skillnader och 

likheter i dessa (Alvesson & Sköldberg, 2013:141–150 & Bryman, 2002:376–379). 
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Resultat 

Nedan presenteras det resultat som framkom vid analys av de data som samlats in. 

Informanternas ideella engagemang återfanns i huvudsak i två ideella hjälporganisationer, Röda 

Korsets ungdomsförbund [RKUF] och Förenta Nationerna [FN].  Samtliga fem intervjuer som 

genomfördes låg till grund för resultatet. Analysen resulterade i tre huvudkategorier: personligt 

intresse, moraliskt ansvar och samhällssyn, se figur 1 nedan. Några av dessa huvvudkategorier 

har också undergategorier, vilka presenteras i resultatet nedan.  

 

Analysen resulterade i tre kategorier, figur 1 illustrerar detta. 

 

Figur 1. Illustration av framkomma kategorier i analysprocessen. 

 

Personligt intresse  

Informanternas använde sig ibland av ett ”vi” och ”dem” perspektiv när de berättade om de 

personliga intressena i det ideella engagemanget. Detta kan utifrån Bauman (2002) förklaras med 

att informanterna inte vill sticka ut från det normala beteendet eller de rådande normerna som 

finns kring ideellt arbete i samhället (Bauman, 2002:171–176). Informanter var tyliga med att 
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vissa personliga intressen inte var acceptabla i samhället och därmed kunde dessa medföra 

sanktioner från andra inom liknade eller samma organsiationer eller från övriga i samhället. När 

informanterna skulle beskriva och förklara dessa personliga intressen använde de sig av ”vi” när 

de beskrev de personliga intressena som ansågs acceptabla. De använde sig av ”dem” för att 

beskriva de personliga intressena som ansågs vara mindre acceptabla. Efter analys av utagorna 

kunde denna uppdelning av ”vi” och ”dem” upplevas som en strategi från informanternas sida 

för att visa att de tog avstånd från de personliga intressena som var mindre accptabla eller de som 

de inte ville förknippas sig med. Förutom Baumans (2002) teori om att de inte ville sticka ut från 

den rådande normen (Bauman, 2002:171–176). Kan det kan också ses som ett sätt för 

informanten att skapa den bild av denne själv och den grupp som denne ville tillhöra och som en 

strategi för att accepteras av omgivningen (Bauman & May, 2001:38–40).     

 

Informanterna beskrev att det personliga intresset i att engagera sig ideellt bland annat kunde 

handla om socialt umgänge, att det var roligt, för att ha något att göra, fanns ett intresse för en 

specifik organsiations veksamhet, skapa sig meriter och nya erfarenheter. Där några av de 

nämnda personliga intressena ansågs accepterade medan några av de inte var det. Tillexempel att 

engagera sig för att det var roligt eller socialt umgänge det var accepterat medan om intresset låg 

i att skaffa sig meriter ansågs mindre acceptabelt. Informanterna beskrev också att deras 

utbildningsval hade betydelse för deras egna intresse inför att engagera sig ideellt arbete samt att 

vikten av att dela organisationes värderingar och mål hade betydelse för engagemanget. 

 

Utbildningsval  

Flera av informanterna hade inte arbetat ideellt innan utan började när utbildningen startade eller 

under pågående utbildning. Därmed fick utbildningen betydlese för att informanternas 

engagemang. För vissa handlade det om att de blev introducerade in i engagemanget och för 

andra handlade det om att de genom sin utbildning fick insikt och ny kunskap gällande ideellt 

arbete. Nedanstående citat visar att informanternas engagemang har påverkats av deras 

utbildningsval.   

 

 

[…] jag håller på med det mycket mer nu och det är ju för att vi blev introducerade till  

Röda korsets ungdomsförbund i höstas när jag började här… och jag nappade direkt på det… 

– Kvinna 21 år 

Att studenterna vid start blev introducerade gällande vilka hjälporganisationer som fanns, 

kan genom analys ses som en maktutövning eller introduktion till den rådande kulturen 



 

22 

 

inom utbildningen. Genom intrduktionen visade de tidigare studenterna, som i denna 

situation kan ses som makthavarna, vilka normer och beteende mönster som var rådende 

inom programmet. Därmed skulle informanternas intresse för att engagera sig ha sin grund 

i att de inte ville sticka ut eller riskera att stigmatiseras av de andra studenterna (Bauman, 

2002:72–90). Citaten visar också på att det kan vara som Bauman och May (2001) säger, 

att människan har idag hela tiden krav på sig att anpassa sig efter den värld hon lever i och 

hennes sätt att leva och handla påverkar henne städigt. Hennes omgivning kan ses som en 

kompass för hennes handlingar och det är genom omgiviningens reaktioner hon ser vad 

som är acceptabelt och inte (Bauman och May, 2001:38–39).              

 

Flera av informanterna beskrev att programmet hade bidragit till att de fått en annan 

förståelse för det ideella engagemanget. Några av dem berättade att deras vänner som inte 

studerade samma som dem inte hade samma förståelse för eller inställning till ideellt 

arbete. Informanterna beskrev att de förstår att andra människor som inte studerar samma 

som dem själva inte heller ha samma förförståelse eller kunskap inom området. En 

informant beskrev hans vänner kunde uttrycka att han fick skylla sig själv om han visade 

att han påverkades av negativ stress på grund av sitt engagemang. Detta antyder på att den 

människa som gör något frivilligt i samhället idag och som under en period påverkas 

negativt av detta saknar stöttning från sin omgivingen. Denne får istället skylla sig själv, 

trots att engagemanget kan ses som positivt då det syftar till att göra en godsak för andra 

människor.   

 

Mina vänner har haft ganska svårt att förstå varför jag vill engagera mig så mycket, för alla 

mina vänner som inte kommer från programmet, som jag känt tidigare… för dem är det 

kanske inte lika självklart att hjälpa till och faktiskt göra det jag kan, som det kanske har 

varit för mig. – Kvinna 22 år    

 

Att inte alla i informanternas omgivning såg det ideella engagemanget som viktigt och 

saknade förståelse för dem som engagerade sig ideellt kan förstås utifrån Baumans (2012) 

teori om att de flesta människor idag är väldigt fokuserade på sig själva och inte tänker på 

annat än det som är i sin närmsta närhet (Bauman: 2012:10–12). Därmed kan det skapa en 

oförståelse för dem som fortsätter att engagerar sig ideellt trots att de själva på grund av sitt 

engagemang påverkas negativt. Vidare så är det intressant att informanten fortsätter att 

engagera sig trots att delar av dennes omgivning uttrycker att de inte förstår varför denne 

väljer att engagera sig. Detta visar på att informanten har en förmåga att i vissa 

sammanhang granska de påtryckningar som kommer från omgivningen och sedan utmana 
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dessa vilket kan avspeglas i Bauman & Mays teori (Bauman & May, 2001:38–39).  

 

Personlig behållning  

Den personliga behållningen handlade om alltifrån uppskattning, bekräftelse, nya lärdommar och 

umgänge till att få något tillbaka i form av att organstionen investerade i de som engagerade sig. 

Det sistnämnda kunde vara att informanterna blev erbjuden kostnadsfria utbildningar och 

konferenser inom organisationens områden. Informanterba beskrev att de kunde genom 

organsiationen få åka på styrelseutbildningar om man skulle arbeta i styrelsen, gemensamma 

utbildningsdagar med människor inom samma organisation men från annan ort. Anlysen visar att 

vikten av att få någon form av personlig behållning var väldigt betydelsefull. Några av 

informanterna uttryckte denna form av personlig behållning som en självklarhet. Detta då de 

själva lade ner sin tid och stitt engagemang frivilligt och utan lön. Informanterna beskrev att det 

var viktigt att det de gör uppskattas av andra samtidigt som det var viktigt att de själva fick 

någon form av personlig behållning av sitt engagemang. De uttryckte att fick de inte någon 

personlig behållning var det heller inte någon mening att de engagerade sig. Citaten belyser hur 

två av informanterna beskrev vad denna personliga behållning kunde vara samt vikten av denna.  

 

Asså, jag får ju något tillbaka för det jag gör och utbildningar som man får ut av det och så 

ger ju jag dem mitt engagemang – Man 25 år 

 

[…] känns det som att man gör ett arbete som inte uppskattas av någon, då kan man lika 

gärna inte göra det, för då kan man ju leta sig någon annanstans, för då känns det ju som att 

man inte får den uppskattning som en människa faktiskt behöver… för det är ju ganska 

krävande att hålla på med ideellt arbete också och jag tror eller jag vet att man behöver få 

den uppskattningen… – Kvinna 20 år  

 

 

Vikten av att få personlig utveckling och bekräftelse genom sitt engaemnag var tydligt i 

utsagorna. Informanternas resonemang kan återspeglas i konsumtionssamhällets syn på 

att människan ska värdesättas och få bekräftelse genom sin konsumtion, därmed blir detta 

också väldigt viktigt för informanterna. Får inte informanterna längre denna bekräftelse 

eller att det ideella arbetet inte längre bidrar till den personliga utvecklingen kan det 

medföra att informanten söker sig till någon annan aktivitet istället (Bauman, 2002:72–

90). Informanterna ansåg att utbildningsmöljigheter i organisationen kunde ses som en 

betalning för att de lade ner sin tid, vilket var viktigt för dem då de engagerade sig utan 

att få någon ekonomisk ersättning. De beskrev också att om det ideella arbetet inte längre 

skulle vara roligt eller att ingen längre skulle visa dem uppskattning för det de gjorde, så 

skulle de lika gärna kunna sluta engagera sig. Detta resonemang kan bekräftas med 
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Baumans (2002) teori om att fokus i idag ligger på den privata moralen, att människor 

frågar sig varför de ska göra något för någon annan om man själv inte får någon 

behållning av det är idag något som tillhör informanternas vardag (Bauman, 2002:223–

224). 

 

En informant hade däremot inte samma krav på ett personligt utbyte som de övriga 

informanterna. Han resonerade såhär när han funderade på om han skulle avsluta sitt 

ideella arbete.       

 

Jag hade ju som sagt tappat relationen till förbundet, så att jag kände mig inte engagerad 

och jag kände ingen lojalitet till förbundet, men jag konstaterade att de gör en del bra 

grejer. – Man 26 år     

 

Citatet kan ses som en avspegling av den kortsiktighet som Sennett (2007) beskriver finns 

i dagens samhälle. Att de långasiktiga relationerna och de känslomässiga banden, som 

förr kunde knytas mellan människan och den aktivitet som hon var engagerad i. De 

banden finns inte idag längre på samma sätt som förr (Sennett, 2007:9–12). 

Resonemanget visar också på att människan lever idag i ett samhälle där det alltid går att 

fortsätta att konsumera och hitta nya aktiviteter. Människan behöver inte nöja sig med sin 

tillvaro utan hon kan hela tiden söka efter andra aktiviteter och sammanhang som kan 

skapa den känsla hon saknar i den aktivitet eller det sammanhang hon befinner sig i för 

tillfället (Bauman, 2012: 72–90). Detta resonemang kan också återspeglas i Baumans 

(2002) teori om att människan är identitetssökande och som hela tiden ska sträva efter att 

bli den hon är. Är hon då engagerad i något som hon inte riktigt kan stå för eller känner 

sig en del av kan det bidra till en identitet som hon inte känner sig bekväm med. Detta 

kan skapa ett behov av att söka sig vidare (Bauman, 2002:171–176).               

 

En informant uttryckte att det ideella engagemanget gav henne möjlighet lära sig att hitta 

balans i livet. Det är viktigt att lära sig att inte ta på sig för mycket man måste prioritera 

vad som är viktigast, till exempel att studera.  

 

Men dels så lär man sig ju faktiskt att… bara det här med att få balans, lära sig att inte ta 

på sig för mycket så att man klarar av skolan… och liksom plugget… och det är ju 

verkligen bra egenskaper att ha med sig framöver, tror jag. – Kvinna 21 år 

Med hjälp av ovanstående citat påvisas att informantens tillvaro är fylld av möjligheter som 

medför att det kan vara svårt att veta vilka val som blir bäst. Informanten menar därmed 

att det ideella arbetet blir en positiv lärdom och hjälp för informanten när hon ska göra 
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olika val i livet. Citatet visar också att informanten lever i en tid där frihetes begreppet är 

centralt, samtidigt som det visar att det finns krav på informanten att på egen hand skapa 

balans i livet och veta vad hon ska prioritera. Alla möjligheter som finns tillsammans med 

alla samhällets krav kan göra att det kan bli för mycket och därför blir denna lärdom om 

att kunna hitta balans viktig för informanten. Därmed blir denna lärdom en personlig 

behållning för informanten (Bauman, 2012:72–90 & Sennett, 2007:44–54).  

 

Anställningsbarhet  

Samtliga informanter gav en bild av att bakom det frivilliga engagemanget fanns det 

också en medveten strävan om att få meriter och meritpoäng. Dessa kunde efter pågående 

studier vara användbara vid kommande studie- eller arbetsmöjligheter. Vid analys av 

utagorna kunde man utläsa att samtliga informanter beskrev att denna strävan efter att få 

meriter inte riktigt var deras främsta motiv men att det fanns med som ett motiv. I en 

jämförelse av utsagorna såg man att informanterna var eniga om att det ideella 

engagemanget hade betydelse för framtida arbetsmöjligheter. Utifrån de gemensamma 

utsagorna gav de tillsammans en bild av att detta motiv om att bli mer anställningsbar inte 

passade in i normen kring begreppet ideellt arbete, vilket också skulle kunna vara till 

grund för informanternas sätt att prata om det i den enskilda intervjun. Nedanstående citat 

beskriver det ideella arbetets betydelse för informanternas anställningsbarhet för framtida 

lönearbete.  

 
Jag skulle ljuga och inte säga att det är en merit också, men jag gör det främst för att jag 

tycker att det är kul […] eftersom att vi går samma program hela styrelsen och vi vill åt 

ungefär samma jobb och vi vill åt ungefär samma platser på samma masterprogram och 

samma praktikplatser, så tror jag att det behövs något som urskiljer en. – Kvinna 22 år 

 

Ja, som sagt rent krasst så, som arbetsgivare… ja, det ser det bra ut på cv:t och som sagt jag 

hade jättegärna kunnat göra det utan att ha det på cv:t också men…– Kvinna 21 år   

 

Utifrån Sennetts (2007) teori om att människan idag lever i ett samhälle där det ställs höga krav 

på den arbetssökande för att ens ses som anställningsbar och få ett arbete, så är det intressant att 

informanterna upplever att deras motiv om ökad anställningsbarhet upplevs som något negativt 

(Sennett, 2007:41–43).  Att det finns en osäkerhet i citaten kan relateras till att deras motiv om 

att få meriter inte hör till de rådande normerna i samhället. Därmed kan informanternas 

försiktighet och deras sätt att gardera sig i sina uttalanden handla om att de är rädda för att 

riskera att stigmatiseras eller få sanktioner från omgivning (Bauman, 2002:171–176).  
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Inom ideellt arbete finns det olika positioner och arbetsuppgifter som är mer eller mindre 

meriterande. Det är heller inte allt engagemang som går att få på ”papper”. Därmed visar 

utsagorna att det finns en strävan och ibland till och med en tävlan om att få de mest 

meriterande positionerna inom den aktuella hjälporganisationen. Vid analys kan man se 

att informanterna trots att det ideella arbetet sker på en oavlönad och frivillig basis så ser 

de varandra som konkurrenter. Detta i frågan om att få de bästa positionerna som ger de 

bästa meriterna inom den organisation de är engagerade i. Utifrån det visar analysen att 

det ideella arbetet idag inte längre är så avskilt och olikt lönearbetet, utan att det snarare 

blivit en strategi för att få det lönearbetet. Informanterna beskrev också att det ideella 

engagemanget kunde bidra till ökade arbets- och studiemöjligheter. Detta på grund av att 

han fick möjlighet att skapa sig ett kontaktnät inom ett område som han var intresserad av 

att arbeta inom efter sina studier.   

 

Ja, vi är 25 studenter på programmet i vår klass… och hälften av oss har på något vis varit 

engagerade i styrelser och sådant i olika föreningar och det blir en väldig tävlan om de här 

platserna och om vem som får göra vad och vilka… – Kvinna 20 år 

 

Citatet visar att syftet med det ideella arbetet håller på att glida över från att ha syftat till 

bidra till välfärdsamhället till bli alltmer ett egoistiskt projekt, där fokus blivit att skapa 

sig nya meriter med ett mål om att få ett avlönat arbete. Informanternas uttalande kring 

att det ideella arbetet gör dem kokurrenskraftiga på arbetsmarknaden bekräftas med 

Baumans (2012) teori om att människor idag måste hela tiden påvisa de vill bli 

konkurrenskraftiga i syfte för att försöka skydda sig ifrån att riskera att lämnas utanför i 

arbetslöshet och ensamhet. Informanterna beskriver öppet att ett av syftena med att 

engagera sig ideellt är för att skapa sig bra meriter för att på långsikt bli 

konkurrenskraftiga på den rådande arbetsmarkanden (Bauman, 2012:10–12). 

Informanternas uttaland om att positionen i det ideella arbetet är betydelsefullt för dem 

kan i vissa fall uppfattas egocentriska, men de kan också ses som en konsekvens av 

individualiseringens krav på att människan. Idag ansvarar hon själv för vem hon är och 

vilken position hon själv vill inta i samhället (Bauman, 2002: 171–176). Meriterna blir 

också betydelsefulla för informanterna då det är ett sätt att på papper kunna visa för andra 

att de har en strävan efter att komma vidare och hela tiden utvecklas. Ett sätt att visa att 

de inte är nöjda med att ”bara” hjälpa till utan att de kan visa att de har en strävan om att 

nå längre. Resonemanget kan återspeglas i Baumans (2002) teori om att samhället idag 

ställer krav på att människan hela tiden ska agera och visa på att hon vill framåt och vill 
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utvecklas (Bauman, 2002:171–176). Informanterna berättade också att det ideella arbetet 

kunde göra att de fick ett kontaktnät som de sedan kunde ha nytta av för framtida studier 

eller arbete. Detta avspeglar det samhälle som informanterna lever i idag, att det är 

uppbyggt på så vis att det krävs att människan har ett kontaktnät för att nå dit man vill, 

inte minst inom arbetslivet (Sennett, 2007:39–43). 

 

Delar organisationens värderingar och mål 

Att dela organistionens värderingar beskrevs av informantera som viktigare än många andra 

motiv till deras engagemang. Delade man inte organsiationens värderingar och mål eller att de 

inte överrenssämde med de egna, så ansåg informantera att då skulle man heller inte vara 

engagerad i den organisationen. De som engagerade sig utan att dela organsiationens värderingar 

och mål ansåg informaterna inte hade så kallde sunda skäl till sitt engagemang. Citatet 

sammanfattar informanternas resonemag gällande vikten av att dela organsiationens värderingar 

och mål.    

 

Ja, det tycker jag är jätteviktigt att man delar deras värderingar, för att man representerar ju 

ändå organisationen och kan man inte stå för deras värderingar så kanske man inte bör var 

med…– Kvinna 21 år  

 

Informanternas resonemang visar utifrån analys att det finns någon form av ”vi” och ”dem” 

perspektiv inom de ideella hjälporganisationerna. Att skapa ett ”vi” kan ses ett behov av att 

känna tillhörighet, där ens intresse får gehör av likasinnade, vilket kan relateras till och ses som 

en effekt av individualiseringen. Utifrån Sennett (2007)  kan man se att i dagens samhälle kan 

det upplevas svårt att känna tillhörighet då människan lever och verkar i en tid som är präglad av 

individualitet, där långsiktighet har bytts ut till kortsiktighet. Därmed kan det bli allt viktigare för 

informanterna att bilda ett ”vi” och för att göra det möjligt så måste de bilda ett ”dem” (Sennett, 

2007:9–12, 61 ). Att dela in människor som engagera sig ideellt i ”vi” och ”dem” gör det möjligt 

för informanterna att tillhöra den grupp som de själva vill tillhöra. Utifrån Bauman och May 

(2001) innebär det att informanterna pratar om sig själva utifrån den bild de både vill ha av sig 

själva och utifrån de reaktioner omgivningen gett dem. Det har bidragit till att de skapat ett ”vi” 

som är accepterat av omgivningen gällande ideellt arbetande (Bauman & May, 2001:38–40).  

Moraliskt ansvar  

Samtliga informanter beskrev att deras idella engagemang innefattade en pesonlig känsla av ett 

moraliskt ansvar. De beskrev att det var en moralisk plikt att arbeta ideellt i syfte att hjälpa 
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andra.  Flera av informanterna bekrev att arbetet bidrog till att de fick möjlighet att bidra till en 

bättre värld, även om det endast var på lokalnivå de arbetade. Några av dem beskrev att det 

ideella engagemanget skapade en annan syn på det moraliska ansvaret, att vi lever alla på samma 

jord och att vi därmed också måste kunna hjälpa varandra. Citatet beskriver informanternas 

känsla av moraliskt ansvar och möjlighet att bidra samtidigt som det ideella arbetet också bidrog 

till en moralisk tillfredställese hos dem själva.    

 

Det är min moraliska övertygelse som säger att man ska hjälpa människor, såklart. […] Jag 

har känt att jag fått en moralisk tillfredställse av att kunnat hjälpa till så att den här 

verksamheten kan finnas till... – Man 26 år    

 

Informanternas resonemnag kan utifrån individualiseringens innebörd ses som ovanligt. 

Detta då individualiseringen har skapat ett samhälle där människan endast ansvarar för 

sig själv och det moraliska ansvaret som förr berörde fler än den enskilde människan har 

idag mer eller mindre försvunnit. Idag har det moraliska ansvaret och synen på det, som 

beskrevs av informanterna som självklara ändrats och kommit att bli en egoistisk privat 

moral (Bauman, 2012:10–12).       

 

Flera informanter beskrev att de upplevde att ungdomar idag inte har den där moraliska 

övertygelsen som de själva anser sig ha, vilket oroade dem. De beskrev att det var viktigt att 

engagera ungdomarna i det ideella arbetet. Detta i syfte att det skulle kunna bidra till att de fick 

en helhetsbild av världen och därmed kanske de också skulle kunna få en ökad förståelse för det 

gemensamma moraliska ansvar som alla människor har.  I citatet beskriver informanten en 

likgiltighet och ett oengagemang hos ungdomar idag som hon själv inte kan relatera till från när 

hon gick i gymnasiet. Citatet antyder därmed på att det kan ha skett en föränding kring det 

ideella arbetet över tid.  

Jag tycker att när vi är ute på gymnasieskolor, så tycker jag att det är mycket mindre 

engagemang, men det kanske är för att jag blivit äldre själv och engagerat mig och tycks se 

mindre av det […] men det var så otroligt mycket likgiltighet och så många som inte 

brydde sig ett skit… – Kvinna 22 år 

 

Individualsieringen kan ha haft negativ inverkan på den yngre generationen, att 

ungdomar idag ignorerar eller inte har kunskaper för att se vikten av det moraliska 

ansvaret.  Informanterna beskrev att de upplvede att ungdomarna saknade ett helhets- och 

världsperspektiv. Detta menade de skulle kunnat bidragit till att de inte såg vikten av 

ideellt arbete. Denna tendens eller medverkan skulle i en förlängning kunna bidra till att 

öka risken för att klyftorna mellan fattiga och rika inte minskar. Därmed ökar också 
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risken för att vår värld fortsätter att vara som Bauman (2002) beskriver, att de mänskliga 

rättigheterna kommer att riskera att hamna i skuggan av människans egoistiska pespektiv. 

Den privata moralen riskerar då att fortsätta att vara den dominerande i samhället 

(Bauman, 2002:223–224).   

 

Samhällsansvar 

Samtliga informanter beskrev att den rådande politiken i Sverige hade betydelse för både 

inställningen till och behovet av det ideella arbete i samhället. Därmed menade de också 

att politiken hade ett stort ansvar för vilken betydelse ideellt arbete hade i samhället. 

Politiken kan påverka detta både positivt och negativt, därmed är det viktigt att det lyfts i 

den politiska debatten.  Några informanter menade att det fanns vissa myndigheter och 

organsiationer i samhället som hade ett större ansvar gällande synen på samt påverka 

behovet av det ideella arbetet. Informanterna beskrev bland annat att det var viktigt att 

skolan och kommunen tog sitt ansvar i att introducera och informera ungdomar till att 

arbeta ideellt. Detta för att det skulle kunna bidra till att den yngre generationens attityder 

och värderingar till ideellt arbete blev positiva. Informanterna uttrckte också att det kan 

vara bra att läran ideellt arbete kunde ingå i undervisningen, behövde inte vara ett eget 

ämne men att undomarna fick möjlighet att testa på det. Detta trodde de skulle kunna öka 

undomarnas engagemang gällande ideell arbete.   

 

Jag tror att det är viktigt att tidigt, redan under skolåldern poängtera att ideellt arbete finns 

och kanske engagera fler, att kommunen eller någonting, engagerar fler ungdomar i 

ideellt arbete […] det kanske inte ska vara ett helt ämne utan att man på något sätt 

försöker få in det. – Kvinna 20 år 

 

Informanternas uttalande kring politikens inverkan blir viktigt då Sverige är politiskt 

styrt. Det är politiken som ansvarar för landets välfärd och om den kan anses hotad i och 

med individualiseringen så bör det bli än mer viktigt att prata om ideellt arbete inom 

politiken. Det blir viktigt att motverka de attityder och värderingar som Bauman (2002) 

menar att individualiseringen har medfört. Att idag är det inte självklart att göra något 

frivilligt och oavlönat som gynnar andra människor såväl i Sverige som på andra sidan 

jorden (Bauman, 2012:223–224). Den situation som informanterna beskriver skulle 

innebära att om inte Sveriges befolkning vågar se de sociala problem och frågor som 

pågår i Sverige eller i andra länder, riskerar hela jordens välfärd på långsikt att försämras. 

Därmed blir informanternas resonemang om att politiken har ansvar för samhällets syn på 

samt förutsättningarna kring att engagera sig ideellt betydelsefullt i detta sammanhang.        
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Samtliga informanter uttryckte att media har ett samhällsansvar gällande synen på det 

ideella arbetet. De menade att media har idag en mycket stor inverkan på vad människor 

tycker och tänker och därmed bör de också känna ett ansvar i hur de målar upp bilden 

kring ideellt arbete. Även om de media varken känner eller tycker att de har ett 

samhällsansvar i denna fråga så får de det indirekt. Det är de som ett ansvarar för hur 

debatten i media blir gällande ideellt arbete. Detta gör att de också medverkar till hur den 

enskilde uppfattar och tänker kring ideellt arbete. Informanterna beskrev att media har en 

stor inverkan på hela Sveriges befolkning, att flesta människor i Sverige förhåller sig till 

det media producerar och visar. Media kan därmed ses som en normbärande aktör i 

samhället. Citatet sammanfattar den gemensamma bild informanterna beskrev av medias 

samhällsansvar gällande synen på ideellt arbete i samhället.  

 

Det bygger nog mycket på vilken uppmärksamhet man får i media, väldigt mycket, för på 

något sätt så når man ut till många människor, så oavsett positivt och negativt så påverkar 

ju det. – Man 25 år  

Informanternas resonemang kring att media har en stor inverkan på människors beteende och 

värderingar visar att de lever i ett konsumtionssamhälle. Att de hela tiden exponeras av bland 

annat media och därmed blir det också en del i människans identitetsskapande (Bauman, 

2002:72–90). Därmed får media ett ansvar gällande hur människors attityder och värderingar till 

ideellt arbete, media skulle kunna förmedla att ideellt arbete är ett samhällsansvar som alla bör 

ta. Medias inverkan på människor skulle därmed på längre sikt kunna påverka om människor 

väljer att engagera sig eller inte.    

           

För att göra det ideella arbetet mer attraktivt och för vissa mer betydelsefullt, beskrev 

informanterna att man kunde locka med pengar. Informanterna uttryckte däremot att det 

skulle riskera att det ideella arbetet skulle tappa sin mening, det vill säga att man inte 

längre gör det frivilligt och oavlönat. Om det ideella arbetet blev ett lönearbete skulle det 

tappa sin frivillighet och därmed öka de egoistiska tendenserna, trodde informanterna. 

Människor skulle kanske börja göra karriär av det och det skulle innebära att det helt 

tappade sin nuvarande definition. Det skulle istället utvecklas till ett professionellt arbete 

där man utför arbetet i syfte att få lön, det upplevde de kunde bli skadligt för samhället. 

De menade att det skulle vara skadligt för synen på det ideella arbetet, att människor 

kanske skulle sluta skänka pengar till organisationerna när de visste att pengarna också 

gick till löner till de som engagerade sig. Citatet avspeglar informanternas resonemang 
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kring hur det ideella arbetet skulle kunna påverkas om det övergick till att bli ett 

lönearbete.  

 

Det är hemskt att säga men jag tror att det skulle öka, fler skulle börja engagera sig […] 

men det ska vara ett ideellt arbete, där du gör något för att hjälpa till och inte för att tjäna 

pengar, för då tror jag att vi har ett annat problem … – Kvinna 20 år  

 

En informant beskrev att om det ideella arbetet skulle behöva omvandlas till ett 

lönearbete i syfte för att människor ska börja hjälpa varandra, då har vi ett större problem. 

Detta uttalande visar på att individualiseringen och den individuella frihet som kommer 

med den ökar risken att människor i framtiden inte ser annat än sig själva och pengar. 

Detta avspeglar Baumans (2002) teori om den privata moralen som tar över och 

människan ser bara sig själv och hennes engagemang läggs där hon vet att hon kan få ut 

egenvinning av sitt engagemang (Bauman, 2002:223–224). Vid analys av informanternas 

utsagor kan man se att det finns en risk att det blir som Sennett (2007) skriver om att det 

som lockar människors engagemang idag är ett lönearbete med karriärsmöjligheter. 

Därmed innebär det för det ideella arbetet att det måste bli en del av det övriga 

arbetslivet, för att få fler människor ideellt engagerade idag (Sennett, 2007:39–43).   

 

Synen på ideellt arbete i samhället 

Ideellt arbete beskrevs av informanterna som något som inte var prioriterat idag. De beskrev att 

de flesta människor skulle instämma att det ideella arbetet bidrar till positiva 

samhällsförändringar och är viktigt för dem som är i behov av stöd från dessa organisationer. 

Dock upplevde de att det var få som valde att engagera sig ideellt. De upplevde heller inte att det 

ideella arbetet hade en ”normaliserande effekt” i samhället som det kanske haft förr, vilket kunde 

bidra till att det heller inte prioriterades. Informanterna beskrev att de upplevde att det ideella 

arbetet längre tillbaka i tiden tillhörde normen, det var det man skulle göra om man ville passa 

in. De trodde att det kunde ha påverkats av att människan idag har mer att välja på, vilket 

komplicerar det hela. De beskrev att de upplevde att människor idag har mindre fritid än förr och 

därmed finns det mindre möjligheter till att engagera sig. De upplevde att många människor 

ansåg att det ideella arbetet blivit nästintill omöjligt att utföra, man har inte tid längre. Detta i 

kombination med att det är få som har ideellt arbete som ett personligt intresse. Det finns så 

många andra aktiviteter att välja på och det är inte så många som väljer ideellt arbete. 

Informanterna beskrev också att människan idag lever i en värld med för mycket intryck och 

därmed blir det svårt att veta hur man ska sortera, för att sortera är ett måste för att känna att man 
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ska ha en fungerande vardag. I och med att ideellt arbete inte upplevs tillhöra normen längre så 

blir det kanske heller inte ett självklart val att behålla när människor sorterar.  

  

Världen är ju mer komplicerad, skulle jag säga, mer komplicerad idag än förut för länge 

sedan. Så att man har nog ett större behov av att begränsa vardagen och då måste man 

filtrera bort ganska mycket av det man ser och hör… och då kanske man bara väljer det 

som passar in i den värld man vill se. – Man 25 år      

 

Citaten bekräftar Baumans (2012) teori om att den individualiseringen som skett de 

senaste decennierna har haft inverkan på hur samhället är uppbyggt och fungerar idag. 

Den tid vi lever i är präglad av komplexititet, ny informationsteknologi, nya krav och det 

finns inte lägre några begränsningar för hur människan ska handla eller vara. Detta kan 

bidra till att människan har ständiga krav på sig gällande att handla rätt utifrån rådande 

normer samtidigt som hon ska handla så att hon visar att hon har ett självbestämmande i 

sina handlingar och värderingar (Bauman, 2012:72–90). Citaten återspeglar att 

informanterna upplever att det lever i en värld där människan måste begränsa sig själv 

och filtrera sin värld själv, det bidrar till att hon ser världen som hon själv känner passar 

henne. Allt annat bortprioriteras och exkluderas. Effekten av detta menar informanterna 

kan bli att människor prioriterar annat än ideellt arbete, för det inte är något som tillhör 

den rådande normen (Bauman och May, 2001:39–40). Den moraliska synen som fanns 

förr beskriver informanterna att den finns knappt längre, utan idag ligger människans 

fokus på henne själv vilket kan återspeglas i Baumans (2002) teori om att den privata 

moralen kommit att ta över människans moraliskasynsätt (Bauman, 2002:223–224).      

 

Informanterna beskrev att människor idag strävar efter att få göra karriär, tjäna pengar, vara 

snygg och målmedveten samtidigt som de matas med nya råd på hur de ska leva sunt och rätt. 

Informanterna uttryckte att de upplevde att människor säger sig inte längre ha tid att arbeta 

ideellt idag, för att det finns så många andra ”måsten” att göra och prioritera för att passa in i 

samhället. Informanterna beskrev att detta medverkade till att människor idag inte längre har tid 

att tänka på de ”svaga grupperna” i samhället.  Det tillhör inte deras vardag, så då ser man heller 

inte behovet av att engagera sig. Informanterna upplevde att det ideella arbetet inte längre är 

något som känns frivilligt och bra utan det har istället blivit något som binder upp människan. 

Samtidigt är informanterna eniga om att det är som nedanstående citat beskriver att tiden är ju 

densamma som förr, utan det snarare handlar om de prioriteringar som man gör.  

 

Det är kanske mer sådana här idag… ”såhär ska du göra och såhär ska du vara” och då 
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binda upp sig två gånger i veckan på en viss tid tvingar folk. […] men jag menar att ett 

dygn har väl alltid haft 24 timmar, det kan ju inte ha förändrats så mycket. – Kvinna 22 år 

 

Informanterna beskriver dagens samhälle som en värld där människan hela tiden måste 

springa för att överleva. Stannar hon upp rasar hennes värld och engagerar hon sig i något 

annat än sig själv riskerar hon att bli utelämnad från samhället. Så det gäller att fortsätta 

springa och vara fokuserad, är man inte fokuserad kan det få negativa konsekvenser. 

Bauman (2012) förklarar detta med att människor idag inte får bli ”fasta” utan de måste 

hela tiden vara på väg, blir man ”fast” så riskerar man att få sanktioner (Bauman, 

2012:72–90). Att arbetslivets förändring har bidragit till att människan inte längre har tid 

att engagera sig ideellt blir tydligt i informanternas uttalande. Det handlar nu om att göra 

karriär, tjäna pengar och finna sin position i samhället. Sennett (2007) menar att 

arbetslivets krav är att människan måste visa att hon inte är uppbunden, utan är flexibel 

annars riskerar hon att exkluderas (Sennett, 2007:41–43). Resonemanget kring att det 

handlar om hur människan prioriterar inte tiden som bestämmer om man arbetar ideellt 

eller inte. Detta visar att informanterna är medvetna om den individualiserade värld de 

befinner sig i samt att de kritiserar de nya normerna och värderingarna som kommit med 

den. Uttalandena beskriver också att informanterna är välmedvetna om att människan 

idag har precis som Bauman (2012) menar ett självbestämmande och därmed har hon om 

hon vill möjlighet att engagera sig ideellt (Bauman, 2012:72–90). 

 

Utsagorna tyder på att det är kortsiktighet, snabba vändningar och anpassningar är det 

som styr människans agerande för att passa in i samhället, även detta går att relatera till 

Sennetts (2007) teori om det rådande arbetslivet (Sennett, 2007:41–43). Informanterna 

beskrev att de ofta möter människor som inte anses sig ha tid att arbeta ideellt idag. Det 

återspeglar att det ideella arbetet har gått från att skapat en känsla av frihet och fritid för 

människan till att blivit något som binder upp henne. Det är istället idag arbetslivet och 

lönearbetet som skapar frihet för människan (Sennett, 2007:39–43).  
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Diskussion 

Studien har studerat hur studenter som arbetar ideellt beskriver betydelsen av sitt engagemang. 

Intervjuerna med fem studenter visade i huvudsak två saker. Det första var att studenterna 

använde det ideella arbetet för att nå och leva upp till de krav som ställs för anställningsbarhet 

gällnade lönearbetet i dagens arbetsliv. Det andra var att i dagens samhälle formuleras och ses 

det ideella arbetet som en alternativ arena, som skapar möjlighet att göra motstånd och ger 

studenterna utrymme att vara något annat än vad lönearbetet säger att de ska vara. Nedan följer 

en diskussion kring resultaten utifrån studiens frågeställningar. 

 

Studenternas motiv 

Studenternas motiv till att arbeta ideellt handlade om utbildningsval, personligt intresse, 

moraliskt ansvar, samhällsansvar och organisationens värderingar och mål. Att studenternas 

utbildningsval hade betydelse för deras intresse och engagemang i ideella organisationer, var 

något som även visade sig i Valor-Seguara och Rodríguez Bailón (2011).  Studenterna ansåg 

också att det var viktigt att de fick bekräftelse, nya erfarenheter, personlig kompetensutveckling i 

form av utbildningar, genom sitt ideella engagemang. Detta var också något som de ansåg var 

värdefullt efter studierna. Sergent & Sedlacek (1990) skriver att de trodde att en anledning till att 

studenters engagemang sjönk hade sin grund i att det skapats en samhällstrend som bidragit till 

att människan kommit att blivit mer egocentrisk. I jämförelse med det resultat som presenteras i 

denna uppsats ser man att denna egocentriska utveckling som skett i samhället präglat 

informanterna. Detta då studenterna beskriver väldigt tydligt att deras engagemang idag grundar 

sig i deras egna behov och intressen. Jämförs uppsatsens resultat med den forskning som 

publicerats under 2000-talet kan man se att informanternas uttalanden inte skiljer sig så mycket 

från dessa. Även om man i denna uppsats kan se att studenternas berättelser visar på att de har ett 

kritiskt förhållningssätt till den ständiga utvecklingen som sker gällande globaliseringenen och 

individualiseringen. Detta i den bemärkelsen att de är medvetna om att de lever i en värld där 

människans fokus är på henne själv och det är även något som de uttrycker oro för. 

Informanternas utsagor förmedlar att individualiseringen har bidragit till att det ideella arbetet 

kommit att bli ett personligt projekt i syfte att nå ett lönearbete. Det ideella arbetet har därmed 

fått dubbla innebörder, vilket också skulle kunna förklara den tveksamhet som fanns när 

studenterna beskrev motiven till sitt ideella arbete. Denna dubbla innebörd gällande motiven till 

ideellt arbete är något som bekräftas av de tidigare studierna som presenterats i uppsatsens.   
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Det ideella arbetets förutsättningar  

Det är inte längre som förr då det ideella arbetet var något som många avsatte sin fritid för. 

Studenterna beskrev att människan idag inte har lika mycket fritid som förr, det finns så många 

måsten att anpassa sig efter. Samtidigt som de uttryckte att egentligen handlar det bara om 

prioriteringar och det ideella arbetet ingår inte i ”måstena” och därmed prioriteras det inte. Idag 

är det frihet, flexibilitet, konsumtion, karriär och pengar som står i fokus för människan. Idag 

strävar man efter att bli någon och det blir man inte genom att hjälpa någon. Det är som Bauman 

(2002) skriver idag handlar människan utifrån ett egoistiskt perspektiv, att bidra till ett långvarigt 

välstånd och en positiv samhällsutveckling är inget som prioriteras (Bauman, 2012:10–12). Idag 

är ett av människans ”måsten” att passa in i den rådande normen och när normen handlar om att 

konsumera. Hon ska hela tiden vara på väg någonstans hon kan inte binda upp sig. Det ideella 

engagemanget en gång i veckan blir därför en ”fälla” och kan leda till utanförskap om människan 

fastnar i något (Bauman, 2012:72–90).   

 

Studenterna ansåg att det fanns ett samhällsansvar i att skapa en bättre bild av det ideella arbetet, 

där de ansåg att media, politiken och offentliga sektorn hade ett ansvar att ta. Studenterna 

beskrev en oro inför att den yngre generationen inte väljer att engagera sig ideellt och att 

samhället främst kommunen och politiker har ett ansvar i att öka det ideella engagemanget hos 

ungdomar. Det man kan fråga säg är vad händer med det ideella engagemanget om den yngre 

generationen börjar engagerar sig ideellt på grund av att samhället ställer det som krav? Även om 

de kanske inte är intresserade? Eller är det som studenterna beskriver att ett av de viktigaste 

motiven till det ideella arbetet är att man delar organisationens värderingar och mål? 

Studenternas krav om att den engagerade ska dela organisationens värderingar kan skapa 

osäkerhet för den som funderar på att engagera sig. Det man kan fråga sig är, varför det är så 

viktigt att dela organisationens värderingar? Räcker det inte längre att man ”bara” engagerar sig, 

för man hjälper människor som är i behov av hjälp? Utifrån Bauman (2002) kan man se att det 

kan vara ett sätt för studenterna att förmedla att de har ett självbestämmande och ett bevis på att 

de blivit den de är (Bauman, 2002:171–176). Det kan vara ett sätt för studenterna att uttrycka att 

det finns en sammanhållning där värderingarna är det som sätter samman dem till en grupp i en 

organisation. Det kan också ses som ett sätt för studenterna att demonstrera mot det 

individualiserade samhället, där den gemensamma styrkan försvags alltmer. Där sociala frågor 

och problem hamnar i skuggan och där välfärden hotas på grund av den privata moralen och 

därmed blir det viktigt att man delar organisationens värderingar och mål (Bauman, 2002:210–

220 & 223–224). 
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Uppsatsens visade också att studenterna ansåg att politiker hade ett ansvar för att få fler 

engagerade ideellt. Ett förslag var att kommunen och skolan, som är politiskt styrda, skulle 

uppmuntra till att unga skulle engagera sig ideellt. Detta i syfte att öka intresset för det ideella 

arbetet. De menade att det ideella engagemanget annars riskerade att sjunka om inte den yngre 

generationen fick upp ögonen för behovet av det. Studenternas resonemang kan liknas med de 

politiska tankegångarna som beskrivs i av Holdsworth och Quinn (2010), även om det gällde 

studenter i England.            

 

Det ideella arbetet har skapat en arena för studenterna där de får möjlighet att reflektera över 

globaliseringen och individualiseringens konsekvenser för människan. Tillsammans med andra 

inom de ideella hjälporganisationerna kan studenterna träffa likasinnade vilket kan skapa en 

känsla av gemenskap och tillhörighet i ett samhälle där människan annars kan känna sig ensam. 

Det ideellt arbete har även bidragit till att studenterna fått ökad insikt och förståelse för hur andra 

kan ha det. Det har i sin tur haft betydelse för den moraliska syn som de har och som studenterna 

upplever att andra saknar, därmed blir det viktigt att det skapas förutsättningar för att arbeta 

ideellt. Detta är ett samhällsansvar som både media, politiker, myndigheter, organisationer och 

den enskilde ansvarar för och prioriterar.   

 

Det ideella arbetets betydelse i relation till dagens arbetsliv 

Det ideella arbetet idag kan till viss del ses som frivilligt och till viss del som en strategi för att få 

ett lönearbete. Studenternas berättelser visar ett samhälle där man hela tiden måste ligga steget 

före alla andra, även om man går första terminen på universitetsutbildningen så måste man hela 

tiden tänka framtid. Vad vill jag göra efter mina studier? Vill jag jobba? Vad vill jag jobba med? 

och hur ska jag nå dit? Sennett (2007) beskriver ett arbetsliv där kortsiktighet och flexibilitet har 

blivit ett ledord samtidigt som det kräver att den som vill ha ett arbete måste skapa sig en profil 

som arbetsgivarna efterfrågar (Sennett, 2007:41–43). Vid analys av studenternas utsagor kring 

deras ideella engagemang visar att meriter och erfarenhet för att bli konkurrenskraftig på 

arbetsmarkanden är genomgående. Detta visar att studenterna är både präglade av och medvetna 

om det samhälle de lever i. Detta bekräftar att dagens arbetsliv kommit att färga av sig på det 

ideella arbetet. Det ideella arbetet har kommit att bli ett personligt intresse för den engagerade, 

där intresset handlat om att skapa sig bland annat meriter för att nå ett lönearbete. Detta 

resonemang återfinns också i Holdsworth (2010) som beskriver i sin studie att studenternas 

motivation till att engagera sig ideellt återfanns i bland annat att de gjorde det för att det skapade 
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nya meriter som kunde bidra till ökade arbetsmöjligheter inför det kommande arbetslivet. 

Bauman (2002) beskriver att vi lever i en omoralisk värld där den privata moralen är den rådande 

(Bauman, 2002:223–224). Det är precis det som har hänt med det ideella arbetet, det har kommit 

att blivit ett arbete som genom inte ger lön men meriter och erfarenheter som sedan kan 

användas för att nå ett lönearbete.  

 

Individualiseringen har medfört att det egoistiska tankesättet blivit både accepterat och rådande i 

dagens samhälle. Det är inte konstigt att studenterna har svårt att beskriva och prata om de 

personliga intressena i sitt engagemang. Den frågan man gång på gång ställer sig är, är det rätt att 

engagera sig ideellt för egenvinning? Cusick (2007) resultat visade att studenterna upplevde att 

det var svårt att identifiera sig med identiteten ”ideellt arbetande” som fanns i samhället, som 

beskrevs vara att man engagerade sig för att hjälpa andra, inte för egen vinning. Det blev det 

svårt för studenterna att identifiera sig med det när deras engagemang ofta handlade om att de 

gjorde det för egen vinning. Detta är något som även uppsatsen påvisar, det man kan se är att 

studenterna lever i en tid när det ideella arbetet kommit att bli en del av vägen mot ett lönearbete. 

Genom ideellt engagemang kan studenterna skapa det kontaknät, meriterna, sociala relationerna, 

erfarenheterna som sedan arbetslivet och det avlönade arbetet faktiskt kräver idag. Däremot ses 

det inte som en accepterad anledning för att arbeta ideellt, därmed skapas det en konflikt för dem 

i deras identitetskapande som ”ideellt arbetande”.  Det man då kan fråga sig är om det är dags att 

man i det individualiserade samhället accepterar att det är såhär?  Det man kan fråga sig är om 

det är sämre att studenterna engagerar ideellt sig med motivet att skapa sig erfarenhet och meriter 

i syfte att få ett arbete eller om det är det bättre att ingen engagerar sig på grund av att det inte är 

accepterat att göra det utifrån egocentrika skäl?  Även om studenterna i denna studie studerade 

en specifik utbildning som var inriktad mot ett lönearbete inom humanitärt hjälparbete så kan 

uppsatens resultat styrkas med bland annat Holdsworth (2010) och Valor-Segura & Rodríguez 

Bailón (2011). Där resultaten visade syftet var att arbeta ideellt var att få ett avlönat arbete efter 

sina studier. 

 

Studenterna beskriver att de upplever att det ideella arbetet anses mer onormalt än normalt i 

samhället, vilket är skrämmande. Det kan bidra till att det blir fler som väljer att inte engagera 

sig. Utifrån det finns det därmed en stor risk att det ideella arbetet kommer behöva utvecklas till 

ett lönearbete för att människor idag ska prioritera att hjälpa andra. Ska det behöva bli så eller 

kommer människan en dag inse att hon inte behöver vara så egocentrisk utan det finns tid för att 

hjälpa andra?  
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Metoddiskussion  

Metod för denna studie var kvalitativ, vilken kan anses som lämplig utifrån studiens syfte. En 

kvantitativ metod hade inte utmynnat i en lika bred och djup information, som de kvalitativa 

intervjuerna gav. Något som framkom efter transkribering av samtliga intervjuer var att alla 

informanter för studien studerade vid samma program, vilket var inriktat mot internationell risk- 

och krishantering. Detta var inget medvetet val som gjordes vid rekrytering av informanter, men 

det kan ha påverkat studiens resultat gällande utbildningens betydelse för det ideella arbetet.  

 

Framtida forskning 

Utifrån uppsatsens resultat skulle det vara intressant att fortsätta studera betydelsen av det ideella 

arbetet och se hur det utvecklas. Det hade varit intressant att studera hur ungdomar i högstadie- 

och gymnasieåldern ser på det ideella arbetet och sedan anlysera svaren relaterat till hur det 

ideella arbetet kommer se ut om tjugo år. Det skulle också vara intressant att studera det ideella 

arbetet med fokus på vad som händer med de som det ideella arbetet vänder sig till, om det blir 

färre som väljer att engagera sig. Det hade också varit intressant att studera arbetsgivarnas 

inställning till det ideella arbetet i relation till det meritvärde som det anses ge på 

arbetsmarkanden. Förstår arbetsgivarna vilken värld de bidrar till och hur ser de på det.      

 

Slutsats  

Slutsatsen av studien är att individualiseringen har skapat en diskursiv kamp inom ideellt arbete, 

vad de ska vara samt för vem man gör det. Idag är det ideella arbetet en individuell aktivitet som 

i första hand utförs utifrån ett egoistiskt motiv, av en grupp människor med ett kollektivt intresse 

om att bli anställningsbar och konkurrens kraftig på arbetsmarknaden. Studien bekräftar idéerna 

om att arbetslivets förändring kan ha påverkat det ideella arbetet. Även om man skiljer på det 

ideella arbetet och lönearbetet så syns det i motiven till det ideella arbetet att lönearbetet har 

påverkat dessa.  
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Bilaga 1. Informationsbrev till kontaktpersonen vid universitetet 

 

Hej! 

Jag heter Mia Grundström och är student vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Just nu skriver jag 

C-uppsats i sociologi. Jag kontaktar dig för att hitta få hjälp med att kontakta informanter till 

min studie.  

Syftet med studien är att förstå varför studenter engagemang ideellt arbete. Jag beräknar att 

genomföra 4-6 intervjuer och jag hoppas att kunna göra intervjuerna under veckorna 15-18.     

Min fråga till dig är: har möjlighet att presentera eller skicka ut denna information till 

de studenter som finns inom din verksamhet? Alternativt om jag får komma på 

exempelvis en lektion eller ett möte för att ge dem information om min studie?  

Studien kommer att presenteras i form av en uppsats vid universitetet och kommer efter 

godkännande att finnas tillgänglig på universitetet hemsida. Efter att undersökningen är 

avslutad kommer du ha möjlighet att ta del av materialet. 

 

Jag bifogar ett informationsbrev om studien som du gärna får skicka ut till de studenter som 

finns inom din verksamhet. 

Kontakta mig gärna om du har några frågor!   

Med vänliga hälsningar, 

Mia Grundström, Student 

Telefon eller mail  



 

 

 

Bilaga 2. Informationsbrev till studenterna 

 

 

 

 

Varför engagerar sig studenter i ideellt arbete? 
 

Hej! 
Jag heter Mia Grundström och skriver C-uppsats i ämnet sociologi vid Mittuniversitetet i 

Sundsvall. Syftet med uppsatsen är att förstå varför studenter engagerar sig i ideellt arbete. 

Undersökningen kommer att innefatta 4 – 6 enskilda intervjuer med studenter i Sollefteå. 

Samtliga informanter ska vid intervjutillfället vara aktiva inom ideellt arbete.     

Är du student med ett ideellt engagemang och är intresserad av att berätta om varför du 

gör det, så är du mer än välkommen att delta i denna undersökning. Nedan kommer en 

kort beskrivning av vad undersökningen innebär.  

 All data som samlas in kommer att behandlas anonymt, inga uppgifter kommer att 

kunna kopplas till specifika individer eller organisationer.   

 Intervjun beräknas att ta cirka 60 minuter.  

 För att kunna göra en textanalys behöver jag spela in intervjun.     

 Innan intervjun påbörjas kommer ett muntligt samtycke begäras. Detta som 

godkännande att du som informant frivilligt valt att medverka samt att du tagit del av 

informationen som getts om undersökningens innehåll.  

 Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mittuniversitetet 

och kommer efter godkännande att finnas tillgänglig på universitetets hemsida.  

 Jag beräknar att samla in mina data under veckorna 15 – 18. Jag är medveten om att 

det kan variera vilken tid som är lämpligast att genomföra intervjun och därför är jag 

väldigt flexibel och anpassningsbar efter den tid som passar dig.   

Dina erfarenheter och tankar kring det ideella arbetet är för mig intressanta och jag hoppas att 

du känner att det kan vara kul att dela med dig av dessa. För att undersökningen ska bli möjlig 

att genomföra så är ditt deltagande mycket viktigt! 

 

Intresseanmälan och ytterligare upplysningar sker till Mia via telefon eller mail. 

 

TACK PÅ FÖRHAND! 

Mia Grundström, Student  

Telefon eller mail 



 

 

 

Bilaga 3. Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor  
- Hur gammal är du?  

- Vad studerar du? 

- Hur länge har du arbetet ideellt? 

- Hur kommer det sig att du började arbeta ideellt? 

Individen  

- Vilken betydelse har det ideella engagemanget för dig?  

- Upplever du att det finns ett ömsesidigt utbyte mellan dig och organisationen, i så fall 

på vilket sätt? 

- Hur tror du människor utanför organisationen värderar det ideella arbete som du är 

engagerad i? ex. familj, vänner, arbetsgivare.   

- Hur tror du din omgivning påverkas av ditt engagemang? 

- Hur ser det ideella arbetet ut i din omgivning? Finns det fler i din närhet som är 

aktiva? Beskriv gärna. 

- Vad skulle få dig att sluta engagera dig ideellt?  

- Vilken effekt tror du att ditt ideella engagemang kan få för din framtid? 

Samhället   

- Vilken syn anser du finns på det ideella arbetet i dagens samhälle? Hur tror du att 

synen har förändrats över tid, förr och nu? 

- Vad tror du kan påverka synen på det ideella arbetet i samhället? Positivt och negativt.  

- Hur tror du att engagemanget i det ideella arbetet kommer att se ut om 30 år? 

- Vad tror du skulle hända om studenters ideella engagemang skulle minska?     

- Vilka generella andledningar tror du finns till att studenter engagerar sig i ideellt? ex. 

personligt intresse, samhällsansvar etc. 

- Vad tror du att man kan göra för att öka det ideella engagemanget hos studenter?  

- Vad skulle hända med det ideella engagemanget om det förekom en ekonomisk 

ersättning till den som engagerade sig? 

 

Något övrigt du vill berätta? 

 

Tack för att du valde att vara med! 

 


