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Sammanfattning 

Denna studie kommer att handla om ideellt arbete och det som deltagarna i ideella 

organisationer kan få ut av sitt engagemang. Ideellt arbete är en grundpelare i dagens samhälle 

och det finns många av oss som i någon utsträckning engagerar sig eller har engagerat sig 

ideellt. Det ideella arbetet har en stor betydelse i samhället och spelar en viktig roll i 

samhällsutvecklingen. Med en bas i socialt kapital och tidigare forskning om ideellt arbete har 

denna studie med hjälp av kvalitativa intervjuer undersökt vad yrkesverksamma vuxna individer 

får ut av att engagera sig ideellt, studien visar att studiegruppen har gynnats karriärmässigt av 

att vara ideellt engagerad samt fått ett utökat kontaktnät som de på olika sätt har kunnat 

använda sig av i sitt vardagsliv.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Ideellt arbete, vuxna, socialt kapital, bridging  



 

 

 

Abstract  

This study aims to examine voluntary work and what the participants in non-profit 

organizations can gain from their commitment. Non-profit work is a cornerstone of today's 

society and there are many of us who to some extent engage or have been volunteering. 

Voluntary work is of great importance in society and plays an important role in the 

development of our society. With a base in social capital and previous research on voluntary 

work, this study has, through qualitative interviews, investigated what working adults can 

benefit from by engaging in voluntary work. This study shows that the study group has 

benefited career-wise by being voluntarily engaged and given an extended contact network. 

which they have been able to use in various ways in their everyday lives. 

 

Keywords: non-profit work, adult, social capital, bridging  



 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning  

 

I allt arbete finns det ett resursutbyte, i den normala benämningen av arbete anstränger sig en 

individ och i utbyte av det så får hen lön. Men vad får en individ i utbyte av ett ideellt arbete 

när det inte är en ekonomisk ersättning? 

 

Denna studie undersöker resursutbytet i det ideella arbetet inom idrottsföreningar. Ideellt 

engagemang är grunden till den svenska idrottsrörelsen och genom att klargöra vad det är som 

individer upplever att de får ut av att engagera sig så kan idrottsrörelsen anpassa sig och lättare 

rekrytera flera till sin organisation.  

 

Det finns mycket forskning på vad ungdomar och pensionärer får ut av sitt ideella engagemang 

men mindre om vad vuxna tjänar på att engagera sig ideellt och det är denna forskningslucka 

som denna studie ämnar fylla. Genom ett antal intervjuer med yrkesaktiva vuxna har denna 

studie undersökt vad dessa individer upplever att de får i utbyte av sitt ideella arbete. Det som 

studien kommer fram till är att ideellt engagerade vuxna får tillgång till större 

informationskanaler i form av informationsspridning till följd av ett utökat socialt kapital som 

de kan ackumulera tack vare sitt ideella engagemang  
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1.Inledning  

Sverige är ett av de länder med störst ideellt engagemang i världen (Sjökvist 2009) och i en 

rapport från statistiska centralbyrån arbetade svenskar ideellt för ett samlat värde av 131 

miljarder kronor 2014 (Widegren & Segnestam Larsson 2018). Forskningen har även beskrivit 

ideellt arbete som en betydande del av ett fungerande samhälle och som en central del av flera 

viktiga samhällsfunktioner så som bland annat en fungerande demokrati (Putnam 2000). På ett 

lokalt plan kan vi se hur det ideella engagemanget har en kritisk roll för det svenska samhället 

då ideellt arbete är grunden för den svenska idrottsrörelsen (von Essen 2016).  

 

Det är tydligt att det ideella arbetet påverkar oss på något sätt och att de flesta av oss någongång 

har eller kommer att engagera sig ideellt i någon utsträckning. Vad kan då en individ tänka sig 

få ut av ett ideellt arbete i en idrottsförening? Det kan finnas flera olika anledningar till varför 

individer väljer att engagera sig ideellt (Wallman 2017). I och med att arbetet i en 

idrottsförening är ett frivilligt arbete kan man tänka sig att individerna arbetar med något som 

de själva anser vara roligt eller intressant. Det finns även forskning som visar att det kan finnas 

strategiska och mer långsiktiga anledningar som får individer att engagera sig ideellt. Detta kan 

till exempel vara ungdomar som ser det som ett sätt att skaffa sig mer erfarenhet och på så sätt 

öka sina chanser att få ett jobb. Det kan också vara mer etablerade individer som ser det som 

ett bra sätt att utöka sitt kontaktnät och på så sätt vara mer konkurrenskraftiga på 

arbetsmarknaden (Wallman 2017). Med det sagt vill denna studie undersöka huruvida personer 

som engagerar sig ideellt får någon annan form av utbyte utöver detta. 

 

Ideellt arbete är som nämnt en viktig del för olika samhällsfunktioner i Sverige och inte minst 

för idrottsrörelsen då idrottsrörelsen är beroende av ideellt engagemang och framförallt 

engagemang från vuxna. Forskning visar att omkring hälften av alla vuxna i Sverige på något 

sätt arbetar ideellt inom den svenska idrottsrörelsen (von Essen 2016). Därför kommer jag i 

denna studie att avgränsa mig till individer som aktivt engagerar sig ideellt. Detta då jag vill ta 

reda på vad individer upplever att de får ut av att vara ideellt engagerade och inte vad det har 

fått ut av att tidigare ha varit engagerade ideellt.  

I denna studie har jag valt att fokusera på en kategori människor som tidigare forskning inte har 

undersökt i lika stor utsträckning som andra kategorier, nämligen yrkesaktiva vuxna och utgår 

ifrån att vid allt arbete sker det någon form av resursutbyte. Vid arbetet är det vanligt att det 
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sker någon form av resursutbyte, vanligtvis får individen som utför arbete en lön i utbyte mot 

personens ansträngningar, mer om detta kommer i teorikapitlet.  

1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka det ideella engagemanget inom idrottsföreningar för 

att se ifall det finns någon form av resursutbyte i deras ideella engagemang, och med det se ifall 

ideellt engagemang har en påverkan på de deltagandes sociala nätverk.  

 

Frågeställning:  

•  Vad beskriver yrkesaktiva vuxna att de får i utbyte av sitt ideella arbete?  
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1.2 Disposition  

Efter det inledande första avsnittet presenteras tidigare forskning kring ämnet där olika 

resultat jämförs samt en forskningslucka presenteras. Detta avsnitt börjar med generell 

forskning kring ideellt arbete och motivation kring det som sedan smalnar av i mer specifik 

forskning kring ideellt arbete inom idrottsrörelsen.  

 

Därefter förs en diskussion kring arbete och ideellt arbete. Det redogörs för hur andra forskare 

har definierat arbete och hur de har valt att förklara vad som kännetecknar arbete. Senare i 

avsnittet presenteras tre teorier kring socialt kapital som ligger till grund för studiens analys 

och slutdiskussion. 

 

 Efter att den teoretiska grunden är presenterad beskrivs det tillvägagångssätt som studien har 

valt att ta för att samla in empirin. Studien använder sig av intervjuer för att besvara 

forskningsfrågorna, studiens informanter presenteras och tillvägagångssättet för studiens 

analys presenteras och diskuteras.  

 

Efter metodavsnittet presenteras studiens resultat och kopplar individernas svar till teorierna 

och den tidigare forskningen som presenterats. Här redovisas hur individer som arbetar ideellt 

gynnas av deras engagemang och hur individernas sociala kapital påverkas av det. I studiens 

sista avsnitt diskuteras studiens resultat och lyfter fram studiens mest intressanta aspekter. 

Till sist ger studien även förslag på vad som skulle kunna utforskas härnäst.  
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2. Tidigare forskning 

 

I detta kapitel kommer jag att presentera vad tidigare forskning har kommit fram till kring 

ideellt arbete. Vad individer kan ha för motiv för sitt ideella engagemang, det presenteras 

möjliga förklaringar till varför individer väljer att engagera sig och vad de eventuellt får ta del 

av som följd av sitt engagemang. Kapitlet presenterar även en forskningslucka där det inte finns 

lika mycket forskning kring arbetsmarknadsetablerade vuxna som väljer att även engagera sig 

ideellt.  

 

Som tidigare nämnts i inledningen arbetar svenskar ideellt varje år för väldigt mycket pengar 

och detta kan antas ha en effekt på det svenska samhället. Att ideellt arbete är något som har en 

stor påverkan på ett samhälle är något som Robert Putnam har diskuterat i sin bok ”Bowling 

alone” (2000) där han går så långt som att säga att det amerikanska samhället inte skulle fungera 

utan ideellt arbete då det spelar en stor roll i samhällsutvecklingen och för att få samhället att 

fungera. Putnam menar även att det ideella engagemanget håller på att försvinna i det 

amerikanska samhället och att det för det mesta är de äldre generationerna som engagerar sig 

ideellt. 

 

Ett sätt för att uppmuntra och få individer att engagera sig ideellt menar forskning är att 

staten inför olika former av strukturer och påtryckningar för att uppmuntra ideellt engagemang 

(Salamon & Wojciech 2001). Salamon & Wojciech (2001) menar nämligen att ideellt 

engagemang inte är ett individuellt val eller ett spontant utbrott av altruism utan istället menar 

de att ideellt engagemang påverkas av sociala och institutionella påtryckningar och strukturer. 

De menar att länder med en mer utvecklad organisationsstruktur baserad på ideellt engagemang 

tenderar att ha högre engagemangsnivåer då det är avgörande för organisationens överlevnad.  

 

Att det ideella engagemanget håller på att försvinna då merparten av de som engagerar sig 

ideellt är äldre likt det som Putnam (2000) nämner är något som även eventuellt skulle kunna 

ske i det svenska samhället. Ingrid Sjökvist (2009) menar dock att det ideella engagemanget i 

Sverige är som det alltid har varit och att det är bland det bästa i världen. Sverige ligger i topp 

tillsammans med Norge, Nederländerna och USA. Enligt Sjökvist spenderar den vanliga 

svensken i genomsnitt mer än tre och en halvtimme i veckan åt ideellt arbete (Sjökvist 2009). 

Vidare menar Sjökvist även att utbildningsgrad och individers uppväxt påverkar hur villig en 

person är att arbeta och engagera sig ideellt. Hon menar att hög utbildning och/eller hög inkomst 

gör en mer benägen att även arbeta ideellt samt att om man är uppvuxen med föreningsliv som 
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en idrottsförening eller liknande, tenderar individer i högre utsträckning att vara ideellt aktiva. 

Detta stöds även av Brown & Ferris forskning (2007) som visar att individens tidigare uppväxt 

och grad av socialt kapital påverkar synen på ideellt arbete och hur villig individen är att själv 

engagera sig ideellt. Deras forskning syftade i huvudsak på filantropi och såg att ju högre socialt 

kapital en individ har ju högre är graden av välgörenhets- och ideellt arbete.  

 

Även von Essen & Wallman (2016) menar att samhället är beroende av ideellt arbete då de i 

sin studie har kommit fram till att den svenska idrottsrörelsen är helt beroende av ideellt arbete 

för att fungera och på så vis är en del av den svenska idrottskulturen. Författarna menar att 

föräldrar till barn och barnen själva när de växer upp är tvungna att arbeta ideellt för att 

föreningen ska kunna fortsätta. De kommer även fram till att ideellt arbetet har en betydelsefull 

roll för sammanhållningen på mindre orter.  

 

Susanne Wallman (2017) har undersökt om motivet för individer att arbeta ideellt är den 

erfarenhet och möjlighet det ger att använda det ideella arbetet som en erfarenhet i sitt CV. I 

sin studie finner hon att det inte är en stor del av de som engagerar sig ideellt som enbart gör 

det för att kunna skriva det på sitt CV. Denna grupp kallades för ”CV-Jägarna” och uppgick 

endast till 7%. Dock betyder inte det att denna aspekt inte alls är relevant i forskning kring 

motiv för ideellt arbete då det var omkring 60-70% av studiens respondenter som tyckte att 

meriter och kontakter som kan hjälpa dem i arbetslivet är en viktig del för dem när de utför 

ideellt arbete (Wallman, 2017). Wallman såg att merparten av de som uppgav meriter och 

kontakter som motivation till ideellt arbete var: ungdomar, personer som inte hade slutfört 

universitets/högskoleutbildning, människor med något lägre inkomster samt personer som bor 

i någon av storstadskommunerna (Wallman, 2017) Wallman likt Sjökvist (2017; 2009) kunde 

även se att uppväxt kunde påverka huruvida en individ är motiverad till ideellt arbete. Wallman 

menar att det tidigare har varit en fördel att arbeta ideellt och skapa ett kontaktnät för att på det 

viset få tips om jobb och andra karriärmöjligheter och argumenterar för att ideellt engagemang 

skulle kunna vara ett bra sätt för människor som har svårt att hitta jobb att komma in på 

arbetsmarknaden (Wallman, 2017). 

 

Kay & Bradbury (2009) undersökte vad ungdomar som arbetade ideellt inom idrottsföreningar 

fick ut av det arbetet och kom fram till att förutom att utvecklas inom sin roll i organisationen 

lärde ungdomarna sig färdigheter som gynnade dem i att söka jobb och skapa ett bredare 

kontaktnätverk. De såg även att det var vissa ungdomar som sökte för att arbeta ideellt utan att 

vara särskilt intresserade i idrottsföreningen men istället såg karriärmässiga möjligheter med 
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att ha arbetat ideellt just för de erfarenheter och kontakter som ackumuleras i arbetet. 

(Kay & Bradbury, 2009). Detta stöds även av Ryan & Ramón (2017) som har funnit liknande 

resultat hos ungdomar som arbetat ideellt. Det som skiljer Ryan och Ramón (2017) från Kay 

och Bradbury (2009) är fokus av deras analys på socialt och kulturellt kapital som ungdomar 

som arbetar ideellt ackumulerar. Ryan & Ramón (2017) ser även att ungdomar i högre 

utsträckning motiveras till ideellt arbete för karriärmöjligheter istället för ett osjälviskt motiv 

till att göra gott 

 

Med allt detta kan man undra ifall ideellt arbete och de kontakter som en individ har möjlighet 

att knyta verkligen kan påverka ens karriärmöjligheter. Detta var något som Paik och Navarre-

Jackson (2011) frågade sig. I deras studie kom de fram till att individens sociala nätverk och de 

kontakter som studiens respondenter hade fått genom deras respektive ideella arbete hade en 

stor påverkan på individens karriärval senare i livet.  

 

Åter till Wallman (2017), även hon såg hur karriärmöjligheter och kontaktnätverk inte var det 

enda motivet till ideellt arbete då en stor del av respondenterna är pensionärer, vilket går i linje 

med vad som tidigare nämnts med Putnam (2000). Individer blir ideellt aktiva när de blir 

pensionärer för att fylla det tomrum som arbetet hade (Wallman 2017). Slutligen menar 

Wallman att det främsta motivet för ideellt arbete är en inre motivation och en känsla av att 

vara behövd och ” känslan av att befinna sig i ett gott sammanhang” (Wallman 2017, s 3).  

 

Ideellt engagemang är en tydlig och stor del av vårt samhälle och fyller en viktig 

samhällsfunktion. Sammanfattningsvis kan vi ur den tidigare forskningen urskilja fyra 

huvudsakliga teman: Karriärambitioner, Uppväxt, Umgänge och Inre motivation. Vi ser att en 

tydlig resurs som ungdomar får av ideellt arbete är ett breddat socialt nätverk och att det kan ha 

en betydande del i deras karriär. Detta är något som ungdomarna i de studier som presenterats 

varit medvetna om och som ibland även varit motivet till varför de arbetar ideellt från början. 

Uppväxt och umgänge har även det varit tydliga faktorier till varför individer väljer att engagera 

sig ideellt då det ideella engagemanget blir en naturlig del av individens vardag. En individs 

inre motivation kan även den vara anledningen till ideellt engagemang då individen känner ett 

behov av att göra nytta för andra. Den största delen forskning som jag har hittat och den jag 

presenterat i texten ovan har antingen undersökt ideellt arbete som helhet eller motivet hos 

ungdomar. Med det sagt anser jag att det finns en forskningslucka i fältet då motivet bakom 

vuxnas ideella engagemang saknas och med det även forskning på de eventuella resurser som 

de sociala resurser som de indirekt ackumulerar. Mycket av den forskning som är gjord och 
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som är presenterad har fokuserats på ungdomar som använder ideellt arbete som en väg in i 

arbetslivet eller på pensionärer som kompenserar för bristen av förvärvsarbete med ideellt 

arbete istället. Denna studie kommer att fokusera på yrkesaktiva vuxna som även är ideellt 

arbetande och vad de upplever att de får ut av sitt engagemang. Detta då de utgör en grupp som 

inte lika mycket forskning har fokuserat på och som är en viktig del för att idrottsföreningar ska 

kunna fungera och på så vis ger möjlighet för ungdomar och pensionerar att engagera sig ideellt.  

3 .Teori 

I denna del kommer jag att presentera den teoretiska utgångspunkten som denna studie har tagit, 

samt diskutera de begrepp och teorier som är relevanta för studien. 

Det finns många förklaringar till vad som får en individ att vilja engagera sig ideellt. Det finns 

psykologiska teorier som kan ge en förklaring till vad som motiverar en, som t.ex Gagné & 

Deci motivationsteori (2005) som de kallar Self-Determination Theory. Teorin utgår ifrån att 

det finns sex olika typer av motiv och använder t.ex begreppet Autonom vilket skulle vara då 

en individ gör något enbart för den inre viljans skull och utan externa påtryckningar. Även 

Clary med flera (1998) tog fram sex olika former av psykologiska motivationsfaktorer som 

kretsar kring inre och yttre motivation. Två av de sex formerna av motiv stämmer överens med 

vad sociologisk forskning också kommit fram till: karriärmässigt motiv och socialt motiv. 

Denna studie kommer inte att undersöka de psykologiska förklaringarna till varför individer 

väljer att engagera sig ideellt, denna studie kommer istället undersöka vad individerna som 

engagerar sig kan få ut av sitt ideella engagemang. 

3.1Arbete 

I dagens samhälle är det nödvändigt att arbeta för att kunna försörja sig och för det flesta är det 

inte möjligt att överleva utan ett jobb. Vad är arbete? Det är ett svårdefinierat begrepp då det är 

mycket som kan räknas in i det (Weiss& Kahn, 1960). Crossman (2019) har definierat arbete 

som ett utbyte av fysisk eller psykisk ansträngning mot pengar eller någon annan form av 

ersättning. En traditionell definition av arbete skulle vi kunna finna i Karl Marx´s teori om 

exploatering: där en arbetare skapar en produkt som inte är hens egen i utbyte mot en 

arbetsgivares pengar (Ritzer, 2015). Ahrne (2015) menar att för att något ska definieras som 

arbete måste det vara något som är målinriktat och kräver möda samt att motsatsen till arbete 

ska vara vila, men det kan även vara lek och spel.  
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Marx´s definition om resursutbyte, arbetarens ansträngningar för att skapa en produkt i utbyte 

mot arbetsgivarens pengar, är en definition som fungerar väl i denna studie då vi kan utgå ifrån 

att det sker någon form av resursutbyte för arbetarens ansträngningar, även om Marx menade 

att arbetaren skulle få pengar för sina ansträngningar så är det ändå en form av resursutbyte som 

ligger i grund för hans definition av arbete. Ahrnes definition fungerar även den, dock 

inbegriper definitionen inte någon form av resursutbyte vilket är vad denna studie ämnar 

undersöka. Marx förklaring av arbete är väldigt begränsad på vad arbete faktiskt är, då till 

exempel hemarbete inte är inräknat i definitionen. Ta exempelvis att bygga ett nytt staket runt 

en trädgård, om man väljer att göra det själv och utgår ifrån de definitionerna som tidigare 

nämnts skulle det inte vara arbete då individen inte får pengar för det eller någon annan form 

av ersättning. Om det inte är ett arbete i den definition som presenterats i detta kapitel är det då 

ideellt arbete? I en tidigare studie gjord av von Essen (2008) förklaras begreppet ”ideellt arbete” 

som något som sker frivilligt och oavlönat, som kommer till nytta för andra människor och som 

uttrycker engagemang. 

 

Ideellt arbete är alltså en form av arbete som en individ gör utan ekonomiskt incitament, och 

som kommer till nytta för andra individer. Att bygga ett staket för sin egen skull skulle alltså 

inte heller vara ideellt arbete. Denna studie kommer behandla begreppen arbete som den 

huvudsakliga sysslan som en individ gör med någon form av resursutbyte likt Marx definition 

som bas. Studien kommer även att tillämpa delar av von Essens (2008) definition om för ideellt 

arbete. Med detta sagt så utgår denna studie från att ideellt arbete är något frivilligt och oavlönat, 

som kommer till nytta för andra människor men som även innehåller någon form av 

resursutbyte.  

 

3.2 Socialt kapital.  

 

Genom att engagera sig ideellt skulle man kunna tänka sig att en form av resursutbyte som 

individen får av det är ett ökat socialt kapital i form av ett nytt och bredare socialt nätverk, 

vilket i sin tur ökar individens sociala kapital. Men vad är ”socialt kapital”? Kort sammanfattat 

kan man säga att socialt kapital är ett etablerat sociologiskt begrepp som förklarar ekonomiska 

och sociala fenomen. Begreppet bygger på sociala nätverk, civilt engagemang, generaliserad 

tillit och normer kring ömsesidighet (Bhandari & Yasunobu, 2009). Det finns många olika 

teorier kring socialt kapital och här nedan kommer två väletablerade teorier att kort förklaras.  
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Bourdieus teori om socialt kapital (1995) är kopplad till hans teori kring klass (Siisiäinen, 2003) 

som handlar om att människor formas till olika individer utifrån sitt sociala kontaktnät och 

ämnar förklara att människor formas av de normer och värderingar som råder omkring dem. 

Bourdieu beskriver begreppet ”kapital” som de kulturella, ekonomiska och sociala tillgångarna 

som en individ har till sitt förfogande. Det kulturella kapitalet hos en individ utgörs av bland 

annat utbildning och expertkunskaper, det ekonomiska av materiella resurser som pengar eller 

andra föremål som håller ett betydande värde. Det sociala kapitalet består då av olika personliga 

kontakter som en individ har. Detta kan vara familj- och släktband, vänskapsband samt övrigt 

nätverk som kollegor eller bekanta (Bourdieu1995). Denna studie kommer att fokusera på det 

sociala kapitalet och undersöka hur det kan förändras av en individs ideella engagemang.  

Bourdieus teori handlar om en form av socialt maktspel då en person med högre kapital (socialt, 

ekonomiskt eller kulturellt) lättare kan få sin egna vilja igenom eller på något annat sätt har 

förmågan att påverka sin egna situation. (Siisiäinen, 2003). 

 

Ett relaterat begrepp som Bourdieu använder sig av i samband med socialt kapital är begreppet 

”habitus” vilket beskriver något en människa införskaffar sig genom att medverka i olika 

sociala miljöer. Beroende på i vilken social miljö som en individ växer upp i socialiseras 

individen in i sitt sociala kapital som påverkar och formar individens habitus. 

Det är med grund i individens egna kapital och habitus som individen agerar och förhåller sig 

till sin omvärld och samhällets skilda miljöer (Bourdieu, 1995). 

 

Förutom Bourdieu, talar tidigare nämnda Robert Putnam också om socialt kapital. Hans teori 

skiljer sig något från Bourdieus teori och fokuserar på hur samhället påverkas av det 

gemensamma sociala kapitalet istället för vad en individ kan göra med sitt sociala nätverk. I 

hans teori är begreppet ”tillit” ett stort begrepp och kortfattat betyder det att om individerna i 

samhället litar på varandra driver det samhället som stort framåt (Siisiäinen, 2003). Putnam 

(2000) delar in de olika grenarna som socialt kapital kan tas i uttryck i till fyra delar, 

informationsspridning, normer och ömsesidighet (mutual aid), kollektivt handlande och 

slutligen identitet och solidaritet. Enligt Putnam bidrar det sociala kapitalet för aktörerna som 

deltar att tillsammans samarbeta och uppnå gemensamma mål. Denna studie kommer beröra 

Putnams begrepp informationsspridning, vilket innebär mängden av information som en individ 

eller ett samhälle har möjlighet att ta emot, detta kan vara via kontakter som en individ har. 

Exempelvis om en bekant känner till något så har hen möjlighet att berätta det till sina bekanta, 

ju fler bekanta denne individ har ju fler kan hen informera.  
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Detta exempel går att sammanfattas som förtroendenormer som kan gagna och förbättra 

samhället genom underlättandet av samordnade operationer (Siisiäinen, 2003). Både Putnam 

och Bourdieu är överens om att ett stort socialt kapital är något som kan gynna individer. Det 

som skiljer dem åt är på vilken abstraktionsnivå de båda forskarna använder begreppet. Där 

Bourdieu fokuserar på vad den enskilde individen kan få ut av sitt sociala kapital och hur det 

påverkar den enskilde individen, fokuserar Putnam hur ett stort socialt kapital kan komma och 

påverka samhället och hur olika sociala sammanhang kan påverka individens sociala kapital. 

(Siisiäinen, 2003). Utifrån detta så kommer Putnam´s teori om socialt kapital att appliceras i 

det sociala sammanhanget ideell organisation. 

 

Forskning har även gjorts kring kopplingen mellan socialt kapital och benägenheten till att 

arbeta ideellt. Pike & Navarre-Jackson, (2011) utvecklar vidare begreppen ”bridging” och 

”bonding” utifrån Putnam´s tidigare teori om socialt kapital (2000). De presenterar dessa två 

olika kategorier i det sociala kapitalet. Bonding är den relation som en individ har med dem 

som står en nära och som är lik en själv och som har liknande sociala kontakter som individen 

själv. Det motsatta gäller bridging, då det handlar om kontakter med låg igenkänningsgrad 

jämfört med individen själv. Dessa kontakter utvidgar personens sociala nätverk då kontakten 

har ett socialt nätverk som är mer socialt heterogena. En bridging kontakt ger personerna ett 

kontaktnät med större spridning än vad personerna skulle ha utan varandra. Det är den koppling 

som sträcker sig längre bort än vad individen annars hade gjort i sitt närmaste kontaktnät.  

 

Putnam beskriver identitet / solidaritet inom socialt kapital som en tillhörighet till ett visst 

socialt sammanhang som individen känner som så stort att hen identifierar det som en del av 

sin person, detta kan till exempel vara en polis som säger att hen är polis istället för att säga att 

hen jobbar som polis (Siisiäinen, 2003) Detsamma gäller Solidaritet när en grupp människor 

skapar kontakt och knyter an till varandra för att de är med i samma grupp ”vi är poliser och vi 

håller ihop”. 

 

Enligt Putnam är det individerna i samhällets sociala kapital i form av bridging som påverkar 

tilliten i ett samhälle. Ju flera bekanta ett samhälle har desto högre tillit har individerna i 

samhället till varandra. Pike & Navarre-Jackson (2011) har istället för att titta på hur samhället 

i stort påverkas av bridging undersökt hur det kan påverka individen. De kommer fram till att 

individer med en större utsträckning av bridging nätverk har en högre benägenhet till att arbeta 

ideellt. Pike & Navarre-Jackson förklarar att individer med ett stort socialt nätverk med hög 

grad av bridging i större utsträckning är positiva till ideellt arbete, alltså att ett större socialt 
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kapital leder till ett större ideellt engagemang. Författarna belyser i sin teori ett kausalt samband 

mellan socialt nätverk och bridging kontakter som leder till ideellt arbete, detta behöver dock 

inte vara den enda riktningen på sambandet. Denna studie undersöker jag möjligheten att detta 

kausala samband som Pike & Navarre-Jacksons beskriver även går åt det andra hållet, så att 

ideellt arbete skulle kunna leda till socialt kapital i form av bridging kontakter.  

I denna studie så kommer framförallt begreppen bridging att användas tillsammans med 

informationsspridning och identitet / solidaritet. Min hypotes med detta är att med ett större 

socialt kapital med flera bridging kontakter så ökar informationskanalerna som en individ kan 

ha och därmed ökar informationsspridningen för individen. 

 

Den ökade tillgången till information skulle då kunna vara en av de saker som individer kan 

känna att de får ut av att vara ideellt engagerad. Studien använder sig av Putnams teorier om 

socialt kapital då de bäst förklarar vad respondenterna beskriver. Bourdieu´s teori ger oss en 

djup förståelse för vad socialt kapital är och hur individer kan använda sitt sociala kapital. 

Denna studie kommer framförallt att använda Putnams begrepp kring socialt kapital då de 

begreppen bättre förklarar vad det är respondenterna upplever i sina berättelser. 

4. Metod 

Detta kapitel kommer att beskriva och diskutera tillvägagångssättet denna studie har för att 

besvara forskningsfrågan: ”Vad beskriver yrkesaktiva vuxna att de får i utbyte av sitt ideella 

arbete?”. Aspers (2011) menar att intervjuer är ett lämpligt sätt att ta reda på individers egna 

upplevelser och ta reda på individers känslor, så för att kunna svara på studiens frågeställning 

har jag valt att använda mig av ett kvalitativt tillvägagångssätt och därmed använda mig av 

intervjuer för att samla min empiri, detta eftersom jag vill ta reda på individers åsikter och 

tankar kring ideellt arbeta och ta reda på individernas egna upplevelser kring sitt ideella  

 

4.1 Urval och avgränsningar.  

De urval som skett i denna studie är ett snöbollsurval (Bryman, 2011) då jag använt mig av mitt 

egna sociala nätverk för att få tag i en person inom fältet som sedan har hänvisat mig till andra 

personer inom fältet som jag har intervjuat. Detta går även i linje med Stinchcombes 

ekonomiska synsätt om en forskares tids- och resursbruk (Stinchcombe, 2005). Ett 

snöbollsurval är inte alla gånger det bästa då det lätt blir homogent (Bryman, 2011), detta 

hoppas jag på att undvika genom att intervjua yrkesaktiva personer i olika åldrar som arbetar 

ideellt inom olika organisationer inom idrottsrörelsen. Som nämnt så har denna studie använt 
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sig av sex respondenter fyra män och två kvinnor i ett försök att låta informanterna återspegla 

en bredare massa. Informanterna kommer även ursprungligen från olika delar av landet men är 

för tillfället alla bosatta på samma ort, Stockholm. Samtliga informanter är ideellt aktiva i olika 

idrottsföreningar för att få en bredd på ideellt arbete inom idrottsföreningar. Informanterna har 

varit mellan åldrarna 45–58 år och haft varierande arbetslivserfarenhet, utbildningsgrad och 

utbildningsinriktningar.  

I denna studie så har sex stycken informanter intervjuats, i denna studie har jag valt att 

presentera dem som: ”Peter”, ”Karin”, ”Svante”, ”Andreas”, ”Camilla” och slutligen ”Göran”. 

 

4.2 Praktiskt genomförande 

Som tidigare nämnts har jag använt mig av mitt egna sociala nätverk för att komma åt 

studiefältet och de respondenter som ligger till grund för min forskning. Till mina intervjuer 

har jag använt mig av färdigformulerade frågor för att själv ha ett stöd under intervjun och på 

det viset försäkra mig om att intervjupersonerna svarar på samma frågor (se bilaga 1). Ahrne & 

Svensson (2015) menar att en av fördelarna med kvalitativa intervjuer är att man inte behöver 

ställa sina intervjufrågor i samma ordning i varje intervju och med det sagt hoppas jag på att ha 

haft ett så flytande samtal som möjligt med mina informanter och på så vis skapa en så naturlig 

stämning som möjligt under mina intervjuer. Ahrne & Svensson (2015) menar även att det inte 

finns någon speciell anledning att benämna intervjutypen men andra författare skulle nog 

benämna tillvägagångssättet som en semistrukturerad intervju (Aspers, 2011; Kvale & 

Brinkmann, 2014). 

 

Jag har försökt att hålla samtliga intervjuer ansikte mot ansikte för att ha möjlighet att analysera 

kroppsspråk och liknande men då det har behövts har jag även genomfört en telefonintervju då 

respondenten och jag inte hade möjlighet att träffas på något annat sätt.  

De intervjuer som skett ”ansikte mot ansikte” har skett på en så neutral plats som möjligt så 

som ett mötesrum eller vid ett bibliotek, alltså inte i någons hem eller arbetsplats där personen 

förväntas agera och tycka på vissa sätt (Ahrne & Svensson, 2015).  

Intervjuerna har i första hand hållits på lugna platser där intervjuerna kan ske ostört. Samtliga 

intervjuer genomfördes på en tid under en timme, den kortaste intervjun tog 35 minuter och den 

längsta 50 minuter. Informanterna informerades i förväg om att avsätta ungefär en timme för 

intervjun för att intervjuerna inte skulle behöva avbrytas för tidigt, stressas igenom samt för att 

ge informanten en bild av hur lång intervjun kommer att vara. (Ahrne & Svensson, 2015). 
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Som tidigare nämnts har jag hållit en intervju via telefon då det var enda möjligheten, denna 

form av intervju kan även den påverka informanten på olika sätt då den betraktas som mer 

formell samt kräver mer förberedeqlse från intervjuaren och generellt tenderar att fungera bäst 

när ämnet handlar om sakförhållanden (Ahrne & Svensson, 2015) 

För att underlätta mitt arbete senare har samtliga intervjuer spelats in, efter godkännande från 

respondenten, för att kunna lyssna på dem igen och underlätta kodningsarbetet som beskrivs i 

nästa stycke. Utöver det har jag även använt mig av egna anteckningar för att notera gester och 

annat ohörbart (Ahrne & Svensson, 2015)  

 

4.3 Forskningsetiska aspekter 

De etiska förhållningsregler som varje studie är förpliktigad att följa är nyttjandekravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och informationskravet (Vetenskapsrådet, 1990). 

Nedan förklaras vad de olika kraven innebär och hur de är applicerade på denna undersökning.  

 

Nyttjandekravet avser att forskaren enbart använder forskningen till det som studien syftar till 

att undersöka. Konfidentialitetskravet avser att anonymisera intervjupersonen, alltså att inte ha 

med uppgifter som direkt kan härledas till personen, alltså att inte ha med uppgifter som direkt 

kan härledas till personen utan istället byta ut saker som till exempel intervjupersonens namn. 

Samtyckeskravet kräver att intervjupersonen deltar frivilligt utan påtryckningar eller tvång. 

Intervjupersonen har rätt att när som helst under intervjuns gång avbryta sin medverkan utan 

att ange särskilda anledningar eller mötas av invändningar. Slutligen till informationskravet 

som ger intervjupersonen rätt till att förstå syftet med studien och hur hens medverkan kommer 

att användas för att föra studien framåt. 

 

Innan intervjuerna har ägt rum informerades respondenterna om studiens syfte, vilken roll de 

själva spelar för att förstå forskningsproblemet, hur deras personuppgifter kommer hanteras 

samt att detta är en frivillig intervju som de själva får välja att delta i och avbryta när de vill. 

För att försöka hålla mina informanter anonyma har jag i denna studie valt att använda mig av 

fiktiva namn på deltagarna, den ideella förening som individen är engagerad i kommer inte att 

namnges, information som inte är relevant för undersökningen har inte heller tagits upp och har 

tagits bort i samband med transkriberingen av intervjuerna.  

 

För samtliga intervjuer som har gjorts för denna studie har samtalen spelats in, efter 

godkännande från respondenten, detta för att sedan bli transkriberade. I samband med 

transkriberingen så har respondenternas namn och personuppgifter som skulle kunna identifiera 
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informanten tagits bort och ersatts med fingerad information. Efter att den inspelade intervjun 

var färdig transkriberad och sparad på en hårddisk så raderades ljudinspelningen. Anledningen 

till att transkriberingarna har sparats på en hårddisk är för att minska möjligheten att 

transkriberingarna sprids då det endast är jag som författare till denna studie som har tillgång 

till hårddisken som har ett lösenordsskydd. Utöver detta har jag även undertecknat en blankett 

gällande nuvarande GDPR-lag där jag beskriver hur jag har hanterat personuppgifter och andra 

känsliga ämnen som kan härledas till respondenterna.  

 

 4.4 Trovärdighet 

Layder (1998) menar att en forskares trovärdighet stiger om hen är transparant i sin forskning, 

detta är något vilket jag ämnar vara igenom hela studien. 

Validitet och reliabilitet inom samhällsvetenskap handlar om att metoden som används är 

korrekt för studien och att liknande resultat ska kunna framkomma vid upprepande studier som 

liknar ens egen studie. Kort sagt att studien undersöker det den ämnar undersöka (Kvale & 

Brinckman, 2009). I denna studies fall så har en intervjuguide konsulterats med studiens 

handledare för att säkerställa att frågorna som ställs är relevanta för studien samt går att anknyta 

till studiens teorier.  

Det är även viktigt som forskare att förstå att man tar med sig sina egna upplevelser och 

föreställningar, detta är däremot inte nödvändigtvis något negativt då det kan ge forskaren en 

djupare förståelse för ett fenomen (Layder, 1998). Personligen så har jag varit ideellt engagerad 

i en idrottsförening tidigare och är även ideellt engagerad i en studentförening under tiden som 

denna uppsats skrivs. Jag upplever att det har gett mig mer tillgång och förståelse för studiefältet 

och att jag har kunnat skapa en kontakt med studiens informanter.  

4. 5 Kodning och analys 

Under intervjuernas gång har jag parallellt arbetat med transkriberingen av mitt empiriska 

material, vilket Layder (1998) förespråkar för att underlätta forskningsprocessen, han beskriver 

den som en pendlande rörelse mellan teori och empiri, med detta sagt har jag använt mig av ett 

abduktivt tillvägagångssätt i min studie (Ahrne & Svensson, 2015).  

Detta för att kunna se ifall jag behöver ställa vissa följdfrågor till de informanter som jag ännu 

inte har intervjuat eller ifall jag behöver ändra någon fråga för att säkerställa mig om att jag 

ställer korrekta frågor som undersöker det studien ämnar undersöka. Jag har i min 

transkribering efterliknat det talspråk som mina informanter använder sig av för att lättare själv 

kunna komma ihåg samtalet senare under kodnings- och analysprocessen.  
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Under tiden som jag har transkriberat och analyserat min empiri har jag även skapat mig ett 

kodningsschema (Bryman & Nilsson, 2011) för att sortera och försöka hitta svar på min 

frågeställning (Ahrne & Svensson, 2015). Kodningen som skett har varit en öppen kodning för 

att se de huvudsakliga teman som mina informanter beskriver. (Lawrence & Howard, 2014) De 

teman som tagits fram är grundade i de teoretiska ramverk som tidigare har lagts upp i 

teorikapitlet, nämligen bridging från Pike & Navarre-Jackson (2011) samt 

informationsspridning, identitet /solidaritet från Putnam (2000). Koderna framkom genom att 

jag först kodade materialet utan teori, för att sedan applicera teorier på koderna för att få upp 

dem på en abstraktionsnivå som lättare kunde matchas med teorierna i denna studie.  

5. Resultat och Analys  

I denna del presenteras de resultat som intervjuerna har gett och dessa kopplas till de ovan 

nämnda centrala begreppen i tidigare nämnda teorier. Nedan kommer de övergripande teman 

som respondenterna tagit upp under intervjuernas gång att redovisas och analysera. Detta för 

att svara på studiens forskningsfråga som lyder: Vad beskriver yrkesaktiva vuxna att de får i 

utbyte av sitt ideella arbete? 

 5.1 Ideellt arbete  

 

Ideellt arbete är något som individer kan föras in i på flera olika sätt. En del har engagerat sig 

ideellt som en nödvändighet då ens barn behöver en tränare för att kunna bilda ett fotbollslag, 

andra beskriver hur de blir handplockade och rekryterade på andra sätt:  

 

”Jag blev lite headhuntad till att bli ledare… jag var med och gick på lite pass och en kväll kom 

ledaren för passet fram till mig och frågade om jag ville vara med ”- Karin 

 

Samtliga respondenter har beskrivit ideellt arbete som något positivt i deras liv då det i grunden 

är frivilligt arbete och oftast har deltagarna en ”inre” motivation eller anledning till varför de 

har valt att engagera sig ideellt: ”Det är som balsam för själen brukar jag säga”(Peter) vilket 

är likt det som de psykologiska motivationsteorierna som kort nämnts tidigare säger samt går i 

linje med Wallmans (2017) tidigare forskning kring ideellt arbete om hur individer kan 

engagera sig ideellt för en inre motivation att göra gott.  
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Men det finns även deltagare i ideella föreningar som inte tycks dela denna uppfattning om att 

ideellt arbete är någonting nyttigt för en själv utan istället kan känna någon form av påtryckning:  

 ”Visst det finns ju dom som bara är där för att de måste... eller ah bara är där för att de känner 

att de måste, gör så lite som möjligt”-Svante.  

 Svante berättar att föreningen ställer vissa krav eller trycker på deras medlemmar om att hjälpa 

klubben på alla sätt de kan, det kan vara skjuts till och från matcher, eller stå i klubbkassan 

under vissa helger. Denna känsla av att man måste ställa upp och engagera sig i en 

idrottsförening kan ha att göra med hur idrottsrörelsen i Sverige är uppbyggd. Idrottsrörelsen 

kräver ideellt engagemang för att fungera och har då implementerat strukturer och 

påtryckningar i ett försök att värva människor till att bli engagerade likt de som Salamon & 

Wojciech (2001) när de beskriver påtryckningar och strukturer som nödvändigt för att 

uppmuntra individer till ideellt engagemang. Dessa påtryckningar är menade att uppmana 

föräldrar till barn i organisationerna att engagera sig för att hjälpa organisationerna att gå runt 

och se till att barnen kan fortsätta idrotta. Exempel på detta är när en förening erbjuder sina 

lokaler samt träningstillfällen för en grupp som vill bilda ett lag men att gruppen själva behöver 

få någon som ideellt tränar dem. Detta var det som hände när Peters son ville bilda ett fotbollslag 

och Peter var tvungen att vara lagets tränare.  

Oavsett hur processen till att bli ideellt engagerad har gått till så är det något som de flesta är 

stolta över och som har blivit en del av deras identitet: 

 

 ”Att jag är ideellt aktiv är något som jag brukar berätta om mig själv ganska tidigt när jag 

träffar en ny person som jag försöker lära känna”- Karin. 

 

 Att identifiera sig själv med något som man gör som grupp kan liknas med hur Putnam 

beskriver solidaritet i socialt kapital (Siisiäinen, 2003) och det finns flera exempel på hur 

deltagarna i studien känner en solidaritet gentemot sin förening som de är aktiva inom och deras 

deltagare. 

  

Utöver detta beskriver individerna hur deras ideella engagemang har lönat sig på andra sätt i 

deras vardag. Individer som är ideellt engagerade upplever även att de får ut mer än glädje och 

uppskattning av sitt ideella engagemang då det har lönat sig karriärmässigt att vara ideellt 

engagerad genom att det har öppnat dörrar som tidigare varit stängda för dem:  
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”Det som har hjälpt mig mest i karriären är när jag var med som kassörska på högskolan, alla 

som gick i skolan de åren vet ju vem jag är”- Camilla och ”Jag fick mitt nuvarande jobb för att 

jag är ideellt aktiv”- Göran.  

 

Medan Göran fick hjälp med att komma i kontakt med rekryteringsansvarige för hans tjänst så 

har Camilla genom sina kontakter som hon knöt under sina år i skolan kunnat bli 

rekommenderad till tjänster som hon inte ansökt till och blivit erbjuden olika sorters jobb. 

 

Camillas tidigare engagemang har gynnat henne senare i livet då hon har blivit igenkänd vid 

olika tillfällen då hon tack vare sitt engagemang fått fler bekantskaper som visats sig värdefulla. 

Dessa kontakter var förut en bondingrelation då de gick på samma skola och läste liknande 

kurser men allt eftersom tiden går och individers karriärer går åt skilda håll har relationen blivit 

en bridging relation.  

 

 Det är tydligt att för dessa respondenter har det ideella engagemanget haft en stor påverkan på 

deras liv som de möjligtvis inte kunde förutse: 

 

”nej verkligen inte! Jag trodde nog från början att jag bara skulle vara tränare för 

ungarna nån gång i veckan och inget mer, men det blev ju mycket på en gång” -Andreas 

 

Trots att samtliga respondenter upplever sitt ideella engagemang som givande och roligt är det 

vissa saker som de gemensamt upplever som nackdelar med sina respektive verksamheter: 

nämligen tidskraven. Samtliga respondenter upplever att de själva eller någon i deras närhet har 

tyckt att deras ideella engagemang kräver för mycket tid från dem eller att de lägger ner mer 

tid i föreningen än vad det kan bli värt för dem. ” Det är en balansgång det där, man får hela 

tiden överväga om det blir värt det jag gör eller om det blir för mycket ” - Camilla. 

 

Då det lätt blir mer arbete för Camilla än vad hon tycker att det är värt utifrån vad hon anser sig 

få ut av sitt engagemang överväger hon noggrant vad hennes åtaganden skulle innebära innan 

hon påbörjar något i sin förening. Flera informanter beskriver hur de har varit tvungna att 

spendera mindre tid med familj och vänner till följd av de ideella ansvaren som de har tagit på 

sig och beskriver det som ”krävande”(Peter). 

 

Det som Camilla syftar till när hon benämner ideellt arbete som en balansgång är ifall det utbyte 

som hon gör är värt det eller ej. I hennes fall är hon väl medveten om det resursutbyte hon får 
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ta del av i sitt ideella engagemang. Camilla berättar att allt hon gör ideellt är en avvägning 

mellan vad hon får ut av det hon gör och hur mycket tid och ansträngning som hon får lägga 

ner. Det tyder på att för henne räcker glädje och uppskattning inte hela vägen som resursutbyte 

för sitt engagemang utan hon känner att hon måste få ut mer av sitt ideella engagemang för att 

det ska vara värt för henne att fortsätta engagera sig. Hon är medveten om att ideellt 

engagemang kan öppna dörrar och hennes resonemang återspeglar vad Wallman (2017) kallar 

för ”CV-Jägare” 

 

Respondenterna i denna studie har kommit in i ideellt engagemang i olika skeden och åldrar i 

livet, vissa beskriver hur de har minnen från att deras föräldrar tog med dem på aktiviteter som 

de var ideellt engagerade i när de var små barn. En annan berättar om att han började engagera 

sig ideellt vid en ålder omkring 10-12 år, och för dessa individer så har ideellt engagemang 

alltid varit något som de har sysslat med i någon utsträckning, dock inte alltid i samma förening, 

Göran beskriver 

 

” När intressena förändras och jag inte varit lika intresserad utav någonting jag gjort… 

Då har jag bytt förening till något som jag varit mer intresserad av, men jag har alltid 

gjort något”- Göran.  

 

Andra respondenter kom in senare i livet. Både Karin och Andreas började engagera sig i 

vuxenålder för första gången, Karin på högskolan som hon pluggade vid och Andreas när hans 

son behövde en tränare till sitt lag. Men oavsett vilket skede i livet som respondenterna började 

engagera sig ideellt svarade samtliga att de skulle rekommendera andra till att engagera sig 

ideellt. Ofta var det nästan enhälligt för de sociala aspekterna av ideellt engagemang och de 

kontakter man kan knyta som var de största argumenten till varför man borde engagera sig. 

Med detta sagt verkar tillgången till socialt kapital och solidariteten som respondenterna får ut 

av sitt ideella arbete vara den huvudsakliga anledningen till varför de har valt att fortsätta vara 

engagerade i sina olika föreningar, oavsett om det är att de till en början engagerade sig för att 

ett fotbollslag behövde en tränare eller blev headhuntad för att passa en specifik roll.  

 

5.2 Bridging, Solidaritet och Identitet 

 

En del av de resurser som respondenterna har kunnat ta del av är de olika sociala relationerna 

som de har knutit inom sina ideella föreningar. Som tidigare nämnt fick Göran sitt nuvarande 

jobb genom att vara ideellt aktiv då han fick reda på att tjänsten var ledig och fick kontakt med 
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rekryteraren via en annan föreningsaktiv. Även då deras nya sociala kapital inte är den 

huvudsakliga anledningen till att någon av respondenterna har valt att engagera sig ideellt, är 

det ändå en aspekt av ideellt arbete vilket tidigare forskning har visat och en aspekt som 

respondenterna är medvetna om och har beskrivit som viktigt, till exempel när Camilla 

beskriver sitt ideella arbete som en balansgång för att inte arbeta mer än vad hon själv får ut i 

form av resursutbyte av det arbete som hon lägger ner i föreningen.  

 

Putnam beskriver hur socialt kapital leder till en större informationsspridning. Detta är något 

som respondenterna i studien beskriver att de fick större tillgång till efter att de blivit ideellt 

engagerade. Göran som fick sitt nuvarande arbete delvis för att han var ideellt engagerad 

beskriver hur han inte hade fått reda på att företaget sökte personal om han inte hade fått 

information av kontakter inom sitt ideella engagemang och kunde även få kontakt med personen 

som skötte rekryteringen direkt. Det som Göran har förklarat är ett tydligt exempel på 

informationsspridning som är en del av det sociala kapitalet som Putnam talar om (Siisiäinen 

2003). Det kan även liknas med begreppet bridging då Göran inte skulle fått veta om tjänsten 

om det inte var för den kontakt som han har fått tack vare sitt ideella arbete och den personliga 

kontakten som han har kunnat skapa.  

 

Andreas beskriver kontakterna som han har fått som ” Det är ju ett gäng helt olika människor 

som alla har en sak gemensamt och det är ju klubben”- Andreas 

 

Att en grupp människor som tycks vara helt olika varandra bortsett från ett fåtal punkter leder 

till en samlingspunkt för mycket information och folk som är kunniga på många olika saker och 

tillsammans gör det en grupp människor som gemensamt kan nå ut till ett stort antal människor.  

 

Bridging nätverk handlar som bekant om kontakt med personer som inte liknar en själv eller 

som har ett helt annat socialt nätverk än en själv. Ett exempel på när en individ har tagit sitt 

bridging nätverk till hjälp i vardagen finner vi i Karin. Karin beskriver hur hon ofta har gått 

med i något som hon kallar för ”Mammaklubben”. Mammaklubben är en klubb för en samling 

av mammor som ses minst en gång i månaden en vardagskväll för att slappna av och umgås 

tillsammans med andra människor utan att ha sina barn med sig.  

 

Karin berättar att hon inte kände många mammor som hon kunde prata med förutom en annan 

ideellt engagerad kvinna inom hennes förening som bjöd in henne till denna ”mammaklubb” 

vilket Karin menar har varit till stor hjälp för henne. Detta är ett tydligt exempel på hur en länk 
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i ett socialt nätverk kan leda till nya kontakter som tidigare inte hade varit tillgängliga vilket 

beskriver Pike & Navarre-Jacksons (2011) begrepp ”bridging” utmärkt.  

 

Respondenterna beskriver vid flera tillfällen situationer där de har tagit vara på sina bridging 

kontakter i vardagen och vid speciella situationer, som konsultation och rådgivning vid svåra 

val eller vid jakt på bostad åt ens barn på fjärran ort. Dessa kontakter som individerna har knutit 

är ofta sådana som de inte hade kunnat knyta på något annat ställe än i sin ideella förening och 

kontakter som individerna värderar högt. 

 

Utöver detta beskriver även respondenterna hur de spenderar tid med andra ideellt engagerade 

utanför respektive förening:  

 

”Jo men det händer faktiskt att vi ses nån gång ibland efter jobbet”- Andreas  

”Vi har faktiskt spelat brädspel ett antal gånger, ja vi har väl träffats och spelat ett flertal 

gånger”- Peter  

 

Dessa sorters kontakter som respondenterna beskriver är sådana som de inte hade haft utan att 

de först engagerat sig ideellt och därifrån skapat sig dessa kontakter. Respondenterna i denna 

studie har talat gott om deras ideella engagemang och har uttryckt stolthet kring sitt arbete. 

Detta kan vara en del av det Putnam talar om i hans teori när han nämner solidaritet och vi kan 

även se tecken på det när respondenterna beskriver hur de umgås utanför verksamheten och 

beskriver sig själva: 

 ”Vi träffas för att äta middag med varandra nån gång i halvåret”- Svante 

”Vi tränare är ganska sammansvetsade […] jag trivs bra och jag har en jättebra relation med 

tränarna som jag står närmast”- Peter 

Några av respondenterna beskriver även vad de planerar att göra i framtiden, då merparten av 

de intervjuade inte skulle kunna se sig själv sluta vara ideellt engagerad: ”I och med att jag har 

varit med i någon ideell förening i nästan 40 år har jag svårt att se mig själv inte vara med i 

någon förening”- Peter  

De är däremot öppna för att deras involvering i föreningen skulle kunna ändras ”Tvärtom, jag 

ser mig själv bli mer engagerad när jag blir pensionär och har mer” - Camilla  
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I dessa två, och framförallt i det första citatet, är det tydligt att respondenterna ser sitt ideella 

engagemang som en stor del av sitt liv och möjligen även som en del av sin identitet, och det 

är något som går att avläsa vid de intervjuer där respondenterna hade arbetat ideellt i ett flertal 

år. Respondenterna har bland annat uttryckt att deras familj är stolt över hens insats och att hen 

har inspirerat till att flera börjat engagera sig ideellt. Att socialt kapital tas i uttryck som ens 

identitet är något som går i linje med Putnams teori om socialt kapital (Siisiäinen 2003) och en 

av respondenterna menar att det var en av de saker som hon brukade berätta för personer hon 

aldrig mött ganska snabbt. Hon menar att det alltid gick att prata om föreningsliv och ideellt 

arbete då de flesta någon gång har varit i kontakt med det.  

 

Trots att individer introduceras för föreningsliv och ideellt arbete tidigt i livet så tycks det inte 

vara ett ställe för individer att umgås med sina vänner eller familj. Istället tycks den ideella 

verksamheten vara en plats som individer inte väljer att gå till för att träffa existerande vänner 

utan en plats för att knyta nya kontakter. De ideellt engagerade deltagarna tycks inte se sitt 

deltagande i sin respektive förening som ett tillfälle att ses och träffa andra i sitt umgänge vilket 

gör att tiden som deltagarna lägger ner på sin förening inte blir ett bondingtillfälle, alltså 

engagerar de sig istället på grund av något annat. Möjligtvis engagerar de sig för en inre vilja 

eller motivation vilket har lett till att det istället har blivit ett sätt att skapa nya kontakter som 

de annars inte skulle ha gjort, vilket har gjort det ideella engagemanget till en bridging spelplan.  

6. Sammanfattning och Diskussion 

Detta avslutande kapitlet ämnar besvara studiens frågeställning, denna studies forskningsfråga 

har varit: ”Vad beskriver yrkesaktiva vuxna att de får i utbyte av sitt ideella arbete?” 

 Nedan kommer studiens resultat att diskuteras och forskningsfrågorna att besvaras.  

I denna studie ser vi tendenser som dels liknar Paik & Navarre-Jacksons (2011) teorier om 

bridging relationer inom ideellt arbete, flera informanter beskriver hur de lärt känna personer 

som de inte annars skulle lärt känna om det inte vore för deras ideella engagemang. Dock så ser 

vi till skillnad från Paik & Navarre-Jackson inte hur individers bridgeing nätverk leder till att 

individers ideella engagemang utan istället ser vi vid flera tillfällen hur individers ideella 

engagemang leder till bridgingnätverk. Studiens resultat liknar även Sjökvists (2009) forskning 

om hur individers uppväxt påverkar individens benägenhet till att arbeta ideellt. De individer 

som under sin uppväxt har haft föräldrar som varit ideellt aktiva påverkats kraftigt till egna 

ideella engagemang då de har blivit inskolade i ett föreningsliv från tidig ålder. Denna 

inskolning i ett föreningsliv har därefter kunnat leda till nätverk i form av bridging kontakter.  
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Det som respondenterna benämner som det mest betydelsefulla och viktigaste som de får ut av 

att engagera sig är den kontakt med människor som de inte får någon annanstans än inom 

föreningslivet. Många av respondenterna har kunnat skaffa sig betydelsefulla vänskapsband 

genom sitt ideella engagemang. Dessa relationer tycks respondenterna värdera högt och de har 

visat sig värdefulla på olika sätt. Denna vänskap eller kontakt med andra individer kan liknas 

med den typ av sociala kontakter som Paik & Navarre-Jackson (2011) benämner som bridging 

relationer då de individerna beskriver vänskapen/kontakten med de individer som en kontakt 

som de annars inte skulle ha möjlighet att ha då individerna är olika varandra och förmodligen 

inte skulle ha träffats någon annanstans är på idrottsföreningen.  

 

Att arbeta ideellt för att utöka sitt personliga sociala nätverk är något som är väldokumenterat 

av tidigare forskning, och är något som denna studie stöder. Dock är det ingen av 

respondenterna i denna studie som aktivt sökt eller har haft som huvudsakligt mål att utöka sitt 

sociala nätverk som i andra studier gjorda kring ämnet (Wallman, 2017). Däremot så ser vi 

tydligt hur samtliga respondenter har tagit del av ett större socialt nätverk och har fått ett utökat 

och bredare socialt kapital till följd av sitt ideella engagemang. Ideellt arbete har även en 

dokumenterad positiv effekt på ungdomars möjlighet att få jobb. Ideellt arbete kan ha denna 

positiva effekt även på vuxna vilket denna studie visar, dock inte lika tydligt eller i lika stor 

utsträckning som för ungdomar.  

 

Ideellt arbete tycks leda till ett ökat socialt kapital i form av bridging kontakter samt 

informationsspridning. Möjligtvis lite paradoxalt tycks vara att individer som engagerar sig och 

arbetar ideellt utanför sitt vanliga arbete upplever att de påverkar sitt dagliga arbete positivt 

karriärmässigt. Det ser ut som att ideellt arbete även kan vara ett sätt att skapa kontakter som 

kan hjälpa individerna framåt i sina karriärer utan att nödvändigtvis anstränga sig mer på deras 

arbetsplats. 

 

Genom att deltaga i en ideell förening så kan deltagarna få tillgång till en stor informationskanal 

som de kan dra nytta av på olika sätt. Bland annat så har denna studie visat att en sådan kanal 

kan hjälpa till med information om nya jobb som en individ kan ta nytta av eller agera rådgivare 

när en person ställs för svåra val. Detta kan vara möjligt då den ideella organisationen agerar 

som en slags samlingspunkt för individer med stor spridning av utbildning, expertiser och 

arbetserfarenhet, alltså kan en ideell organisation vara en plats där individer kan dela sitt egna 

och andras erfarenheter eller kulturella kapital. (Bourdieu1995)  
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Som ideellt engagerad får man som redovisat ta del av många förmåner. Men det ideella 

engagemanget kräver även en hel del tid menar respondenterna. Vissa respondenter menar att 

deras ideella engagemang i vissa fall tagit så pass mycket tid från individen att det påverkade 

familje- och privatlivet negativt. Detta då det ideella engagemanget hindrat respondenterna från 

att spendera tid med sina familjer och vänner. Till följd av detta så är det ett par av studiens 

respondenter som har tagit ett medvetet steg ut ur organisationerna. 

 

Sammanfattningsvis så kan vi säga att det ser ut som att ideellt arbete kan leda till ett utökat 

socialt kapital som respondenterna i denna studie har visat. Respondenterna har kunnat utnyttja 

det sociala kapitalet för att avancera i sina karriärer eller för att underlätta sitt vardagsliv på 

andra sätt såsom umgänge och rådgivning.  

 

Paik & Navarre-Jacksons (2011) teori om socialt kapital och ideellt arbete menar att en person 

med ett brett socialt kapital med sociala nätverk i form av bridging kontakter är mer benägen 

att arbeta ideellt än individer utan dessa bridging kontakter och att bridging kontakter skulle 

kunna leda till ideellt engagemang. I denna studie kan vi se att individer som arbetar ideellt 

tenderar till att skapa bridging kontakter i sitt sociala nätverk, det dock i motsatt riktning från 

vad Paik & Navarre-Jackson menar (2011). Det tyder på ett kausalt samband mellan ideellt 

arbete och socialt kapital i form av bridgingnätverk som inte tycks vara begränsad till att enbart 

förhålla sig i en specifik riktning som Paik & Navarre-Jackson (2011) antyder.  

 

Som beskrivits i avsnittet om tidigare forskning så är den svenska idrottsrörelsen beroende av 

ideellt arbete för att fungera (von Essen & Wallman, 2016) det är därför inte förvånande att se 

hur föreningar har tillämpat olika påtryckningar på föräldrar och andra deltagare inom 

respektive förening, likt hur Salamon & Wojciech (2001) menar att strukturer och 

påtryckningar bör göras för att öka socialt engagemang. Dessa påtryckningar som de ideella 

föreningarna utövar är de som gör att vissa individer kan känna sig ”tvingade” att delta i olika 

aktivitet ideellt så som Svante beskriver att vissa föräldrar i hans förening gör. Det är möjligt 

att inte alla som är ideellt engagerade uppskattar det lika mycket som individerna i denna studie 

tycks göra med dessa individer borde ändå ha möjlighet att ta del av den informationsspridning 

som andra ideellt aktiva tar del av.  

 

Denna grupp människor som inte engagerar sig av fri vilja skulle vara en intressant grupp att 

undersöka vidare på och se hur de upplever sitt engagemang. Det skulle även vara intressant att 
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utveckla vad individer kan ha för karriärmässiga förmånerna som en individ kan få av att vara 

ideellt engagerad. Forskning kring ideellt engagemang inom andra föreningar än just 

idrottsföreningar så som välgörenhetsföreningar eller liknande skulle också var intressant för 

att se ifall det skiljer sig i upplevelser och föreställningar kring vad individerna får ut av 

engagemanget. 
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8.Bilaga: Intervju guide  

1. Namn?  

2. Ålder?  

3. Huvudsakliga sysselsättning?  

4. Vad har du gjort tidigare?  

5. Utbildning?  

6. Har du barn? 

7. Hur kommer det sig att du började arbeta ideellt?  

8. Hur länge har du arbetat ideellt?  

9. Har du jobbat ideellt tidigare? Varför började du i denna organisation?  

10. Är du idag frivilligt aktiv i någon annan organisation, vilken/vilka?  

11. Vad är största skillnaden mellan förvärvsarbete och ideellt arbete enligt dig?  

12. Skulle denna organisation kunna bedrivas som företag eller finns det något syfte med 

att det är ideellt?  

13. Vad gör du konkret när du arbetar ideellt just nu, beskriv uppdraget?  

14. Hur trivs du inom organisationen? Varför då? 

15. Finns det specifika värderingar i denna organisation som är särskilt viktiga för dig?  

16. Förväntar du dig att få något tillbaka av organisationen för ditt engagemang?  

17. Hur ser det ut socialt i organisationen, umgås du/ni utanför arbetet, stämning osv?  

18. Hade du förväntningar på vad du skulle få ut av ditt engagemang? 

19. Stämde dina förväntningar på vad ditt engagemang skulle innebära med vad det faktiskt 

innebar?  

20. Visar organisationen uppskattning för din insats? På vilket sätt?  

21. Är någon i din närhet ideellt aktiv, har detta påverkat dig? Hur?  

22. Varför tror du att andra engagerar sig?  

23. Vad är det bästa med att vara engagerad? Kan du ge ett exempel på en bra situation?  

24. Vad är det sämsta med att vara engagerad? Kan du ge ett exempel på en svår/dålig 

situation?  

25. Känner du att du får ut något av att engagera dig? Vad?  

26. Hur tror du din omgivning/ samhället som stort påverkas av ditt engagemang?  

27. Får du det du förväntar dig?  

28. Har ditt engagemang förändrats över tid?  

29. Vad anser din omgivning om att du är frivilligt aktiv?  
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30. Känner du att du har någon nytta i livet av att du engagerar dig ideellt utanför 

organisationen? Vilken nytta?  

31. Skulle du kunna be någon i organisationen om hjälp angående saker i ditt privatliv eller 

utanför organisationen ?  

32. Påverkas dina framtidsutsikter av ditt engagemang?  

33. Har du någonsin varit i en situation där ideellt arbetande har hjälpt dig?  

34. Vad skulle kunna få dig att sluta engagera dig?  

35. Skulle du rekommendera andra tt vara ideellt aktiva ?  


