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Förord 

Jag har alltid varit nyfiken på hur det är att arbeta ideellt med sociala uppgifter och då främst besök 

hos äldre människor. Under en period besökte jag en gammal dam på ett äldreboende på Stiftelsen 

Sköndal och den korta erfarenheten upplevde jag som mycket positiv. Till en början hade jag tänkt en 

annan inriktning av mitt ämne, nämligen att intervjua volontärer på Röda korset i Stockholm. Men så 

upptäckte jag att föreningen Viljan på Södermalm sökte en student som kunde skriva om deras 

verksamhet. Då var mitt val enkelt, ”att förena nytta med nöje”, och skriva om samma ämne men med 

intervjupersonerna hämtade från Viljan. Jag vill tacka alla som har hjälpt mig med denna uppsats på 

olika sätt och vänder mig först till alla volontärer på Viljan som ställt upp med sin tid och berättelser. 

Så vill jag tacka Viljans samordnare Tove Altwall, som förmedlat kontakterna med mina informanter, 

erbjudit Viljans lokaler som intervjuplats samt kommit med uppmuntrande tillrop via telefon och e- 

post. Till sist men inte minst vill jag tacka min handledare Johan von Essen som har bidragit med tid, 

kunskap och engagemang. 

Emma Lindberg 



Sammanfattning 

Denna uppsats söker svar på frågan om vilka drivkrafter äldre volontärer hänvisar till i sina berättelser 

om det frivilliga arbete de utför. Viljan är en religiöst och partipolitiskt obunden förening som 

förmedlar och utför frivilligt arbete på Södermalm i Stockholm. Föreningen finns till för människor i 

alla åldrar och avvisar ingen, såvida personen inte är påverkad av någon drog. Målet för föreningen 

Viljan är att hjälpa människor att bryta sin isolering och skapa nya kontakter mellan människor. Eva 

Jeppsson Grassman skriver i sin studie För andra och för mig – det frivilliga arbetets innebörder om 

att några hennes informanter tydligt beskriver att frivilligarbetets början hänger samman med en 

upplevelse av tomhet och behov av ersättning. Denna upplevelse sammanföll med pensioneringen och 

de kände ett starkt behov av att ersätta arbetet med något som kunde ge mening och sysselsättning. 

Hennes informanter uttryckte en önskan att pröva något nytt som påminde om arbetslivet (Jeppsson 

Grassman, 1997, s. 95). Mina analysfrågor, vilka finns berörda i min intervjuguide, grundar sig i 

följande tre perspektiv; det religiösa, det politiska samt ersättningsperspektivet. Dessa hjälper till att ge 

en ram till berättelserna i min framställning. Analysfrågorna är grundade i min egen förförståelse och 

kan även ses som mina teoretiska begrepp i denna studie. Min teoretiska utgångspunkt hämtar jag från 

Jeppsson Grassmans studie där också dessa, nyss nämnda, teoretiska begrepp står att finna. 

Jeppsson Grassmans studie ger en fördjupad insikt i personliga och värdemässiga  motiv och 

drivkrafter till människors frivilliga insatser samt vilken roll det spelar i dessa människors liv. Hennes 

studie ger olika bilder av frivilligt aktiva och en diskussion förs om de värderingar som präglar 

engagemanget.  

Jag har valt en kvalitativ metod med djupintervjuer och har intervjuat åtta volontärer som arbetar på 

föreningen Viljan och är pensionärer. Det är vanligt att man har en induktiv ansats när 

forskaren använder sig av en kvalitativ metod, för att man önskar forma resultatet så objektivt 

som möjligt. Men den induktiva ansatsen kanske inte är möjlig i min studie eftersom mitt 

beslut att undersöka en viss sak grundar sig i en viss förförståelse som jag har (von Essen 

2008 s. 77). Min ansats till uppsatsen blir därmed mer deduktiv, då min avsikt är att ta reda på 

om mina perspektiv/analysfrågor stämmer med de berättelser jag får ta del av i intervjuerna.  

När jag ska sammanfatta mitt resultat med utgångspunkt i mina analysfrågor och perspektiv blir det 

tydligt att endast ett av de uppsatta perspektiven direkt går att härleda till informanternas berättelser 

om sitt volontärarbete, nämligen ersättningsperspektivet. Ett nytt perspektiv framkom dessutom i 

processen av skrivandet, det existentiella perspektivet.  
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1 Inledning och problemformulering  

Jag har, under lång tid, funderat över hur det är att arbeta som volontär och vilken betydelse det har för 

den som arbetar. Det finns flera organisationer som har olika former av väntjänster och det har lockat 

mig att kontakta dem men, jag har inte kommit längre än så i mina funderingar. Denna uppsats blir en 

möjlighet att fördjupa mig i detta ämne som ligger mig själv nära. Uppsatsens karaktär ger mig 

möjligheten att genom intervjuer ställa frågor och få en ökad förståelse för vad volontärt arbete kan 

innebära för den som utför det.  

Eva Jeppsson Grassman skriver i sin studie För andra och för mig - det frivilliga arbetets innebörder 

om att det, under 1990- talets början, skedde en förändring i synen på de frivilliga organisationerna  

 Denna del av samhället kom att struktureras om på ett nytt sätt i Sverige med nya ideologiska 

förtecken från vissa grupper. I och med ”välfärdssamhällets kris” fick politikerna se sig om efter nya 

lösningar och det innebar ett ökande intresse att låta den frivilliga sektorn bidra som en av 

producenterna av välfärd, tillsammans med den offentliga sektorn. En viktig aspekt av det nya 

intresset hade att göra med föreningarnas möjlighet att mobilisera frivilliga till oavlönat arbete, vilket 

sparar in pengar till staten (Jeppsson Grassman, 1997, s. 12).  

 För att som ett första sätt närma mig mitt ämne har jag tagit del av två undersökningar som ur olika 

utgångspunkter visar på hur frivilligarbetet ser ut i det svenska samhället. Båda undersökningarna 

visar att svenskarna i förhållande till människor i andra europeiska länder i stor utsträckning är 

engagerade i volontärarbete. 

Utifrån en rapport från Socialtjänstkommitén (SOU 1993:82) kallad Frivilligt socialt arbete 

kartläggning och kunskapsöversikt konstaterar man att omkring tre miljoner svenskar i åldern 16-74 

år, cirka 48 %, utfört frivilligt arbete året innan studien genomfördes. Storbritannien har cirka 51 % 

frivilligt aktiva och framhålls ofta som det europeiska land där det frivilliga arbetet är som mest 

utvecklat. Det motsäger uppfattningen om att svenskarna skulle vara passiva eller underutvecklade på 

detta område (SOU 1993:82, s. 71). Vidare sammanfattas flera mönster som förklarar vilka faktorer 

som kan leda till frivilligt arbete; tillgång till sociala arenor är en. Människor som är i sin mest 

yrkesaktiva och barnaktiva ålder hör till de mest aktiva och männen är de som oftare är engagerade i 

frivilliga insatser, vilket stöder tanken att samhällelig exponering är central. Det vill säga att ha 

tillgång till rätt arenor där steget till frivilligt arbete är kort. Ett annat mönster är socioekonomisk 

tillhörighet och ekonomiska resurser. Det frivilliga arbetet blir därmed inte bara ett uttryck för 

människors handlingar utan måste också ses som ett uttryck för att medborgerliga välfärdsresurser, 

vilka är socialt ojämnt fördelade. Ett sista mönster som nämns är den negativa kopplingen mellan 

tidsresurser och frivilligt arbete, fler som har mycket att göra arbetar frivilligt än de grupper som antas 

ha mer tid över (a. a, s. 79-80). 

Enligt en senare befolkningsstudie, angående medborgarnas insatser och engagemang i civilsamhället, 

visar resultatet att ungefär hälften av Sveriges befolkning utför ideella tjänster till någon eller några 
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utanför sitt hushåll (Olsson, Svedberg & Jeppsson Grassman 2005 s. 15-16). Det är överraskande 

många och resultatet innebär en ökning i omfattning i förhållande till resultaten av undersökningar 

som genomfördes på nationell nivå 1993 och 1998. Det finns både ett köns - och ett åldersmönster i 

resultaten. Kvinnor utför fler timmar frivilligt arbete i genomsnitt än männen och människorna i åldern 

60-74 år gör mest insatser (a a: s. 20-21). 

 En intressant skillnad mellan dessa två kartläggningar är att gruppen äldre människor har ökat. Jag 

får nu, i denna studie, tillfälle att beskriva hur några av dessa äldre volontärer upplever sitt ideella 

arbete. Med frivilligt arbete menar jag i min studie; oavlönade arbetsinsatser som är fritt valda och 

som bedrivs inom en organisatorisk inramning.  

För att begränsa mina frågeställningar har jag valt att ställa dem med utgångspunkt i tre perspektiv: 

Ersättningsperspektivet, Politiska perspektivet och det Religiösa perspektivet. Troligt är att det finns 

andra relevanta perspektiv varför människor söker sig till ett frivilligt arbete. Jag väljer emellertid att 

begränsa mig med tanke på uppsatsens begränsade omfång. 

 

Empiri 

Mina intervjuer med volontärer och mina besök på föreningen Viljan utgör empirin för det här arbetet. 

Viljan är en religiöst och partipolitiskt obunden förening som förmedlar och utför frivilligt arbete på 

Södermalm i Stockholm. Föreningen Viljans volontärer finns till för människor i alla åldrar och 

avvisar ingen som söker hjälp, såvida personen inte är påverkad av någon drog. Målet för föreningen 

Viljan är att hjälpa människor att bryta sin isolering och skapa nya kontakter mellan människor. 

Under 2007 arbetade femtiotvå volontärer på Viljan och deras insatser motsvarar fyra 

heltidstjänster. De flesta som arbetar ideellt på Viljan är sextiofem år och äldre men ett stort antal 

yngre finns också representerade. Föreningen Viljan uppskattar att ha nått cirka tvåhundra brukare 

med sina insatser. 

 Volontärerna på Viljan utför både punktinsatser och har långa kontakter med människor. Dessutom 

finns olika aktiviteter att närvara vid i föreningens lokaler, såsom litteratur- och kulturcirkel. En 

punktinsats innebär att en volontär följer med en brukare till sjukhus, vårdcentral, fotvård, mataffär, 

klädaffär, posten, systemet eller på promenad som sällskap, för att det finns ett fysiskt eller psykiskt 

handikapp. En lång kontakt är då en brukare får kontakt med en volontär och det leder till en långvarig 

relation. Intensiteten i kontakten varierar, vissa har kontakt med sin brukare i stort sett varje dag och 

andra någon gång i veckan. De finns de som endast gör besök i hemmet och andra som åker på 

begivenheter tillsammans.  

Varför behövs egentligen volontärer i Sverige kan man fråga sig? I boken Att göra någon glad- om 

frivilligt arbete för äldre konstaterar författarna Lars-Erik Karlsson och Pia Gerhardsson att behoven 

av mat, vila och värme är uppfyllda hos de flesta i Sverige. Men behovet av trygghet och kontakt med 

andra människor är lika viktiga, att känna att det jag gör är av betydelse för någon annan och då kan 

kontakt till och med vara viktigare än trygghet. Att göra något för någon annan människa kan ge 
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tillfredställelse, både för att man gör en värdefull insats, men också för möjligheten till kontakt med 

andra människor (Gerhardsson & Karlsson, 1996, s. 12). Gerhardsson & Karlsson skriver vidare att 

pensioneringen kan vara en omstörtande tid för många människor; ”över en natt” ändras attityderna, 

både andras och sin egen. Snabbt går förändringen från att vara en viktig person för andra till att inte 

längre behövas och man förväntas vara glad över detta (a. a, s. 13).  

  Då jag själv har funderat kring att arbeta som volontär, har jag fått tillfälle att fundera över min 

egen och andras drivkraft till frivilligt arbete. Jag undrar om det ibland blir ett sätt att fortsätta sitt 

”yrkesmässiga” bana, för att man egentligen är för pigg för att vara pensionär och vill arbeta vidare i 

frivillig regi. Jag kommer i fortsättningen att kalla detta ersättningsperspektivet.  

Idén till att dela upp mitt arbete i tre perspektiv har jag delvis hämtat ur Jeppsson Grassman studie 

”För andra och för mig, Det frivilliga arbetets innebörder ”.  Hon beskriver olika anledningar till 

varför människor börjar arbeta volontärt. För några av de intervjuade i hennes studie hänger 

frivilligarbetets början samman med en tydlig upplevelse av tomhet och behov av ersättning. 

Upplevelsen sammanföll med pensioneringen och de kände ett starkt behov av att ersätta arbetet med 

något liknande som kunde ge sysselsättning och mening. De intervjuade berättade då att de önskade att 

”pröva något nytt” och ändå göra något som påminde om arbetslivet (Jeppsson Grassman, 1997, s. 

95).  

Kanske volontären vill vara en ”bra” människa och han eller hon gör det av livsåskådningsskäl, jag 

kallar det för det religiösa perspektivet. Jeppsson Grassman tar även upp detta perspektiv; flera av 

hennes intervjuade beskriver yttre händelser av privat karaktär som viktiga för deras frivilliga 

engagemang. Hon berättar om en man, vars livskris ledde fram till en kristen omvändelse och 

omvändelsen i sin tur; ”… tvingade honom till vittnesbörd” och ledde vidare till frivilligt arbete (a. a, 

s. 94). 

Ett tredje alternativ till drivkraft kan vara politiska skäl, att man vill markera att staten/samhället 

inte åstadkommer tillräckligt för de ensamma och utsatta. Jag kallar detta för det politiska perspektivet. 

Jeppsson Grassman skriver att ”… upplevda brister i samhället, missnöje och oro har historiskt sett 

varit viktiga kollektiva incitament till rörelsers och föreningars uppkomst, det visar inte minst vår 

egen folkrörelsetradition” (a. a, s. 94). Hon skriver vidare om flera människor som upplevt brister i 

samhället och därför beslutat sig för att starta egna verksamheter på frivillig basis. Jeppsson Grassman 

skriver om en man som saknade barnomsorg i området där han bor och beslutade sig då för att starta 

en egen Montessoriförening (a. a, s. 93).  

 Jag är intresserad av de berättelser som äldre människor delar med sig av när de beskriver 

betydelsen av det ideella arbetet de utför. Mina analysfrågor, vilka finns med i min intervjuguide, 

grundar sig i de tre perspektiven jag antytt ovan; det religiösa, det politiska samt ett 

ersättningsperspektiv. Dessa perspektiv skall ge en ram till berättelserna i min framställning. 

Analysfrågorna är grundade i min egen förförståelse och hjälper till att strukturera både mitt 

frågeformulär och senare min text. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva vilka drivkrafter till frivilligt arbete de intervjuade hänvisar till när 

de berättar om sitt volontärarbete.  

Uppsatsen utgår från och vill besvara följande frågor: 

 

● Hur uttrycker de intervjuades berättelser att motivet till att de arbetar frivilligt är som en ersättning 

av ett tidigare avlönat arbete? 

 

● Hur hänvisar informanterna till en religiös övertygelse, i sina berättelser om deras drivkrafter till 

sitt volontärarbete? 

 

● Hur hänvisar informanterna till en politisk övertygelse, i sina berättelser om deras drivkrafter till 

sitt frivilliga arbete? 
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3 Metod  

I detta avsnitt redogör jag för hur jag har valt att gå tillväga för att genomföra min studie och i 

förlängningen besvara mina frågeställningar. Avsikten med metoddelen är att visa för läsaren hur jag 

har behandlat det område jag har studerat. 

 

3.1 Litteratur 

I mitt forskande efter lämplig litteratur har jag använt mig av Ersta Sköndal högskolas 

bibliotekskatalog samt Libris - Sveriges nationella bibliotekskatalog. Följande nyckelord har jag 

använt mig av i mitt sökande efter relevant litteratur, var för sig eller i kombination; frivilligt arbete, 

volontär, äldre, pensionär, psykisk hälsa, betydelse. Därtill har jag haft förmånen att få låna 

betydelsefull litteratur av min handledare. 

 

3.2 Kvalitativ metod 

Syftet med uppsatsen är som jag nämnt ovan att besvara följande frågeställningar: 1)Hur uttrycker de 

intervjuades berättelser att motivet till att de arbetar frivilligt är som en ersättning av ett tidigare 

avlönat arbete? 2)Hur hänvisar informanterna till en religiös övertygelse, i sina berättelser om deras 

drivkrafter till sitt volontärarbete? 3)Hur hänvisar informanterna till en politisk övertygelse, i sina 

berättelser om deras drivkrafter till sitt frivilliga arbete? 

För att uppnå ovanstående syfte med den här uppsatsen har jag använt mig av kvalitativ metod. Den 

främsta anledningen till att jag har valt kvalitativ metod är att det möjliggör djupgående intervjuer och 

personliga reflektioner. Jag har i det här arbetet intervjuat åtta volontärer utifrån mina tre 

avgränsningsperspektiv. Alla informanter arbetar på föreningen Viljan. Metoden valdes också för att 

jag ville få fram nyanserade beskrivningar av volontärernas livsvärld, för att sedan kunna tolka dess 

mening (Kvale, 1997, s. 36). Min ambition är att försöka förstå varför de åtta personer jag intervjuat 

valt att arbeta frivilligt. Kanske kan det bli en plattform till en större undersökning. Kvantitativt 

inriktade forskare samlar in fakta och studerar relationer mellan olika uppsättningar av fakta för att 

sedan kunna göra en statistisk analys. Forskare som däremot anammar ett mer kvalitativt perspektiv är 

mer intresserade av hur människor upplever sin värld och målet är en ökad insikt i människors 

upplevelser (Bell, 1999, s. 13). Forskaren med en kvalitativ ansats använder mer eller mindre öppna 

frågor och förutsätter i mindre utsträckning samband och kategorier i sitt sätt att fråga (von Essen, 

2008, s.77). Vidare skiljer sig kvantitativ och kvalitativ forskning åt i bearbetningen och analysen av 

materialet. I kvalitativt inriktad forskning används verbala analysfrågor till skillnad mot den 

kvantitativa där man använder sig av statistiska bearbetnings- och analysmetoder (Davidson & Patel, 

1994, s. 12). Vid formuleringen av min intervjuguide och i intervjusituationen används den 

halvstrukturerade metoden. Detta för att jag ska ha möjlighet att använda öppna frågor samt komma 

med följdfrågor i intervjusituationen. Informanten ges då möjlighet att svara på det vis han/hon önskar, 
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utan onödig styrning från forskaren (a. a, s. 61). Genom att använda öppna frågeställningar kring 

studiens tre perspektiv, ges volontärerna större möjlighet att svara fritt i intervjusituationen. Jag som 

forskare analyserar då informantens beskrivning av sin livsvärld och så försöker jag beskriva och 

förstå de teman som informanterna tar upp. 
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3.3 Forskningsansats  

Det är vanligt att man har en induktiv ansats då man använder sig av en kvalitativ metod för att man 

vill att resultaten skall vara så oberoende forskarens eget perspektiv som möjligt. Men man kan fråga 

sig om en sådan ansats är möjlig i det arbete jag vill göra eftersom mitt beslut att undersöka 

volontärernas drivkrafter grundar sig i vissa förförståelser vilka inte minst bland annat uttrycks i mina 

tre avgränsningsperspektiv. Min ansats till uppsatsen blir därmed snarare deduktiv, då min avsikt är att 

ta reda på hur informanterna uttrycker de drivkrafter jag är intresserad av. 

Begreppet att arbeta deduktivt innebär att forskaren prövar en hypotes eller förklarar ett skeende 

genom att hänvisa till en empiri.   

I min uppsats hade jag redan innan jag mött mina informanter bestämt mig för att använda mig av tre 

perspektiv till drivkrafter, vilka också kan ses som tre hypoteser. Så länge inget talar emot hypoteserna 

betraktar jag dem som sanna (Thurén, 2004, s. 29). I denna studie undersöker jag, med hjälp av mina 

analysfrågor, huruvida min förförståelse, det vill säga de tre drivkrafterna, bidrar till att göra 

informanternas berättelser mer begripliga. Den deduktiva ansatsen visar sig också i hur jag strukturerat 

mina intervju- och analysfrågor samt min framställning. I materialredovisningen ger dessa 

analysfrågor en tydlig ram till min undersökning. Hade jag använt mig av en induktiv metod hade jag 

valt att bestämma mig för så lite som möjligt innan jag mätt min empirin och kategoriserat och 

teoretiserat den. 

 

3.4 Bearbetning av materialet och analys 

Intervjuerna varade i cirka 60 minuter och jag spelade in dessa med hjälp av min mobiltelefon. I min 

bearbetning av intervjumaterialet transkriberade jag först alla intervjuer i sin helhet för att för en god 

helhetskänsla. I min transkribering höll jag mig strikt till informanternas formuleringar men uteslöt 

hummanden, pausers längd och suckanden med motiveringen att det varken tillför eller minskar min 

uppsats ändamål. Därefter utformade jag teman med hjälp av mina tre perspektiv (Kvale, 1997, s. 91-

92)   

 I min analys använde jag mig av meningskoncentrering som tolkningsmetod. Detta innebär att jag 

under intervjuns gång ställer mina frågor ur olika vinklar för att komma så nära som möjligt det 

informanten vill uttrycka. Jag bollar tillbaka informantens svar flera gånger för att försäkra mig om att 

jag uppfattat deras svar korrekt. Jag är medveten om att jag har med mig mycket förförståelse därför är 

det extra viktigt att lyssna och fråga samma fråga ur olika vinklar. På så sätt kan jag undvika 

missförstånd och feltolkningar. Resultatet blir en ”självkorrigerande” intervju (a. a, s. 171, 175-178).  

I min analys fick jag möjlighet att applicera den teoretiska ram från vilken jag tar avsats ifrån. Det vill 

då säga mina tre teoretiska begrepp vilka jag knöt an till Jeppsson Grassmans studie. 
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3.5 Urval och avgränsningar 

Samordnare för Viljan, Tove Altvall har hjälpt mig med att få tag i volontärer i rätt åldersgrupp, som 

var villiga att ställa upp på mina intervjuer. Detta kan vara problematiskt då samordnaren kanske har 

en tendens till att välja ”duktiga” volontärer som säger ”rätt” saker. Själv tror jag dock att man kan lita 

på två saker; forskaren i en kvalitativ intervju får en enastående möjlighet att föra ett ingående samtal 

kring djupa frågor och upplevelser med sin informant. Jag har också haft möjlighet att formulera ett 

frågeformulär som hjälper till att undvika allmängiltiga och mekaniska svar.  

 Min intention och min avgränsning för studien är att endast intressera mig för och intervjua 

pensionärer som hjälper andra pensionärer ideellt och gör detta i föreningen Viljans regi. Min avsikt 

har inte varit att göra en komparerande studie mellan olika frivilliga föreningar utan endast ta reda på 

hur just dessa åtta pensionärer och informanter uppfattar sitt arbete som volontärer. 

 

3.6 Etiska ställningstaganden  

I lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003: 460) står det att forskaren måste 

göra en särskild etikprövning inför ett uppsatsämne. Detta gäller främst studier på högre nivå, inte på 

grundnivå. Jag vill ändå ha med reflektioner över lagen i mitt arbete. Det står i §1 att syftet med lagen 

är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. Detta har jag 

gjort genom att inte skriva ut informanternas riktiga namn. Jag har också valt att inte i detalj skriva ut 

deras tidigare professioner. Vid intervjutillfället informerade jag om hur materialet skulle användas. 

Mitt ämne bedömer jag inte vara till skada vare sig för informanterna eller Viljan som organisation. 

Därför bedömer jag att det inte kommer att behövas särskild prövning i detta fall. De volontärer som 

jag intervjuar inte är en särskilt utsatt grupp. Mitt ämne upplever jag inte vara etiskt känsligt då det 

inte på något sätt riskerar att kränka de intervjuades personliga integritet. Jag vill ändå nämna och 

bemöta de etiska riktlinjer som forskaren bör följa (Vetenskapsrådet 2002); Informationskravet 

kommer att uppfyllas genom att jag talar om för informanterna vad studien kommer att handla om och 

att det, när som helst, finns möjlighet att ångra sitt deltagande. 

Samtyckeskravet kommer att uppfyllas genom att jag kommer att spela in informantens samtycke 

på min mobiltelefon och det föranleds av att jag övergripande talar om meningen med studien. 

 Konfidentialitetskravet uppfylls genom att fiktiva namn kommer att användas i studien samt jag 

kommer att dokumentskydda mina texter. Nyttjandekravet kommer att tillgodoses eftersom föreningen 

Viljan uttryckligen har bett mig om att jag ska fördjupa mig i deras verksamhet. Uppsatsen kommer 

enbart att läsas av studenter och elever vid Ersta Sköndal högskola. Andra lagar som jag kommer att ta 

hänsyn till i min bearbetning av materialet är Personuppgiftslagen (PUL 1998: 204) och Arkivlagen 

(1990: 782). 
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3.7 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet och reliabilitet är två instrument som är sammankopplade med forskarens skicklighet i 

intervjusituationen. Validitet handlar om  den valda metoden undersöker vad den är avser att 

undersöka. För att uppsatsen i slutänden ska vara trovärdig gör forskaren under studiens gång 

kontinuerligt en kvalitetskontroll av sitt material. Denna validering säkerställer då att uppsatsens 

ambition håller hela vägen. (Kvale,1997, s. 213).  

När ett uttalande tolkas bör jag som forskare värdera och omvärdera mina teser för att se om de 

håller, på så sätt blir validiteten beroende på om teorin är giltig för det undersökta området. Den 

specifika tolkningen bör också följa logiskt av teorin, det vill säga i mitt fall att mina informanters svar 

ställs mot mina tre perspektiv och mitt grundläggande syfte (a. a, s. 196).  

 Jag kommer att strikt hålla mig till min valda metod, redovisa mitt frågeformulär i uppsatsen (se 

bilaga 8.1) samt arbeta nära mina teoretiska begrepp för att säkra studiens validitet. De teoretiska 

begreppen, mina tre perspektiv, har en förankring i Jeppsson Grassmans studie och fungerar i detta 

sammanhang som mitt teoretiska ramverk.  

 Att ha en god reliabilitet innebär att studiens datainsamlingar är tillförlitlig. När man som forskare 

använder sig av intervjuer som instrument är undersökningens tillförlitlighet i hög grad relaterad till 

intervjuarens förmåga. För att kunna göra en bra intervju måste jag vara objektiv och ställa frågor ur 

olika vinklar för undvika missförstånd och snabba slutsatser.  

För att öka studiens reliabilitet har jag spelat in alla intervjuer via min mobiltelefon så att jag har 

möjlighet att lyssna flera gånger på informanternas berättelser, för att kontrollera om jag har uppfattat 

informationen korrekt. Vidare har jag varit medveten om att jag som intervjuare kan ha en 

intervjuareffekt då jag medvetet eller omedvetet har förmedlat till informanten hur jag vill att de ska 

svara. Jag har under intervjusituationer varit uppmärksam på mitt eget kroppsspråk och mitt tonfall. 

Jag har bemödat mig om att vara så tydlig jag kan i mitt syfte med intervjuerna och försökt att undvika 

ja/nej- frågor, ledande frågor samt hålla mitt ansiktsuttryck neutralt för att inte avslöja vad jag tänker 

(Patel & Davidson s 87-88).  

Begreppet generaliserbarhet innebär att man lyfter informantens subjektiva utsagor, empirin, till en 

nivå där den kan generaliseras (Kvale, 1997, s. 209-211).  Denna studie kan endast säga något om just 

de åtta volontärer på föreningen Viljan som jag har intervjuat, vilket innebär att min studie inte kan 

generaliseras. Däremot kan jag konstatera att mina tre perspektiv: det religiösa-,  det politiska- och 

ersätningsperspektivet har varit produktiva och fungerat väl i mitt material. Jag tycker att de är 

användbara i liknande studier i framtiden. 
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3.8 Tidigare forskning 

Det finns flera som har forskat om volontärarbete ur olika vinklar. En framstående forskare i Sverige 

inom området frivilligarbete är Eva Jeppsson Grassman. Hon är numera anställd vid NISAL. 

Dessförinnan var hon professor vid Stockholms Universitet i socialt arbete. 

(http://www.isv.liu.se/nisal/medarbetare/eva-jeppsson-grassman/presentation111, 2009-04-19).   

I det här arbetet har jag använt mig av För andra och för mig - det frivilliga arbetets innebörder. 

Stockholm: Sköndalsinstitutets forskargrupp som gavs ut 1997. I boken behandlar Jeppsson Grassman 

motiv och drivkrafter till frivilliga insatser i samhället. Jeppsson Grassman har valt att genom en serie 

intervjuer skildra och föra en diskussion om de värderingar som präglar engagemanget. 

Vidare använder jag mig av Jeppsson Grassmans Medborgarnas engagemang och insatser i 

civilsamhället - några grundläggande uppgifter från en ny befolkningsstudie. Stockholm: 

Sköndalsinstitutet Ersta Sköndal högskola (2005). Boken som behandlar omfattningen av det 

volontärarbete som varje år utförs i Sverige skrev hon i samarbete med Lars-Erik Olsson och Lars 

Svedberg. Författarna konstaterar bland annat att mängden frivilligt arbete som utförs varje år 

motsvarar en halv miljon fulltidsarbetande. 

En annan viktig källa för mitt arbete är Johan von Essen vars avhandling Om det ideella arbetets 

betydelse - en studie om människors livsåskådningar  behandlar det ideella arbetets betydelse för dem 

som utför det. Till skillnad från mitt arbete där jag fokuserar på en relativt liten grupp informanter där 

alla är pensionärer har von Essen valt ett bredare perspektiv där volontärerna arbetar inom flera olika 

områden såsom miljö, socialt arbete och fotboll.  

Vidare har jag använt mig av antologin Civilsamhället där Erik Amnå varit redaktör. I boken 

analyserar några utvecklingslinjer i det svenska civilsamhället. För mig var informationen viktig 

eftersom jag får en historisk bakgrund och bild av hur civilsamhället idag har växt fram. 

I Sèbastien Chartrand avhandling Work in volontary welfare organizations a sociological study of 

volontary welfare organizations in Sweden skriver han om sina empiriska studier där han studerat hur 

volontärt arbete upplevs i Sverige. Han har intervjuat anställda och volontärer i fyra olika 

frivilligorganisationer såsom barnens rätt, ett kvinnocenter, volontärbyrån samt en humanitär 

organisation. Jag har kunnat ta till mig mycket av Chartrands arbete eftersom jag också bedriver 

intervjuer. 

I Lars-Erik Karlsson och Pia Gerhardsson bok ”Att göra någon glad- om frivilligt arbete för 

äldre”. I boken argumenterar författarna, med stöd av en undersökning i fem kommuner, för att det 

behövs både större samhällsinsatser och frivilligt arbete för att möta de ökande behoven av vård och 

omsorg för de äldre. Deras studie som jag först tog del av innan jag började med uppsatsen bekräftar 

det jag trott nämligen att vi har många pigga pensionärer i Sverige som är en outnyttjad resurs, 

personer som saknar känslan av att ha funktion och betydelse i sina liv. 
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7.2 Lagrum och offentliga publikationer  

SOU: rapport (1993). Frivilligt socialt arbete kartläggning och kunskapsöversikt. Stockholm: 

Norstedts tryckeri AB. 

SFS 2003:460 Lag om etikprövning av forskning som avser människor. 

jag menar att min studie är relevant för att jag fokuserar på en bestämd grupp volontärer, nämligen 

pensionärer. Jag funderar kring hur det kommer sig att man som pensionär, när man egentligen kan 

luta sig tillbaka och ta det lugnt, ändå väljer att fortsätta arbete.  

Som exempel på tidigare forskning inom ett område som ligger nära mitt vill jag nämna Eva Jeppsson 

Grassman som forskat kring personliga och värdemässiga motiv och drivkrafter till människors 

frivilliga insatser samt tittat på vilken roll det spelar i dessa människors liv. Jeppsson Grassmans studie 

För andra och för mig, Det frivilliga arbetets innebörder ger olika bilder av volontärer och en 

diskussion förs om de värderingar som präglar engagemanget. I min studie har jag använt mig av tre 

perspektiv som återfinns i Jeppsson Grassman arbete. Till skillnad från hennes arbete och breda 

perspektiv har jag valt att avgränsa mitt arbete till Södermalm, Stockholm, Föreningen Viljan samt att 

sätta en åldersgräns. Vidare vill jag också nämna Johan von Essens avhandlig (2008); Om det ideella 

arbetets betydelse- en studie om människors livsåskådningar, där von Essen vill bidra med en 

undersökning om vad det ideella arbetet betyder för dem som gör det. Han har därför intervjuat fyrtio 

personer som arbetar frivilligt med miljöfrågor, socialt arbete samt som tränare i en fotbollsklubb. von 

Essen menar att samtalet om ideellt arbete har att göra med människors livsåskådningar eftersom det 

kretsar kring förhållandet mellan människan och samhället, vad det innebär att vara en medborgare. 

von Essens avhandling är relativt färsk jämfört med Jeppsson Grassman. Han fokuserar också på 

volontärarbete även om det är ett annat område än det jag valt. Där jag har valt att titta på drivkrafter 

eller motiv till volontärarbete väljer von Essen att titta på vad frivilligt arbete ger till den enskilde. von 

Essen skriver att hans studie, där han ber människor tänka efter varför de arbetar frivilligt, inte bara en 

studie om det oavlönade arbetet utan också ett viktigt uttryck för medborgarskap i det svenska 

samhället. Enligt von Essens studie är frivilligt arbete människors autentiska handlande för den andres 

väl i ett offentligt sammanhang.  

 

3.8 Teori  

Den teori jag använder mig av är till stor del hämtad från Jeppsson Grassmans avhandling För andra 

och för mig, Det frivilliga arbetets innebörder. Hon har i sitt arbetat bland annat använt sig av tre 

begrepp för att ringa in varför människor väljer att arbeta volontärt. Som jag tidigare nämnt har 

Jeppsson Grassman i sin studie mer ingående velat, genom en explorativ och kvalitativ metod, 

undersöka och förstå vilken betydelse och innebörd frivilligt arbete har i frivilligt aktiva människors 

liv. Hennes intention har varit att förstå vad betydelsen består av och vilka som är det frivilliga 

arbetets yttre och inre drivkrafter. Vidare vill hon få klart för sig vilka människor som utför det 

frivilliga arbetet och lite om deras värderingar (Jeppsson Grassman, 1997, s. 17).  
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I sin studie kommer hon bland annat in på tre perspektiv som jag valt att använda mig av i mitt arbete: 

det religiösa, det politiska samt ersättningsperspektivet. 

Jeppsson Grassman skriver om sökandet som leder till frivilligt arbete. Om en kvinnas berättelse där 

sökandet är ett centralt tema. Sökandet har fört henne till kyrkan och därmed till situationer där det 

funnits utsatta människor, vars belägenhet har ”drabbat henne” (a. a, s. 97). Författaren pekar här på 

det religiösa perspektivet. I min studie har jag använt mig av ett religiöst perspektiv som ett sätt att 

förstå hur en hur en religiös övertygelse påverkar viljan att arbeta som volontär. Jag vill betona att jag 

inte begränsar mig till en kristen övertygelse. Jag är intresserad av hur människor tänker kring att vara 

en ”bra” eller ”god” människa. Då lagen i Sverige har sin grund i traditionellt kristna värderingar, 

ligger det nära till hands för mig att tro att många människor har kristna uppfattningar som grund för 

sitt sätt att agera i olika situationer. Traditionellt sett har människor i alla tider arbetat utan lön i sin 

kyrkas församling; med insamlingar till välgörenhet, som kyrkvärd eller som medlem i kyrkorådet. Jag 

menar att det finns en logisk koppling mellan livsåskådning och oavlönat arbete för många människor.  

Det politiska perspektivet återfinns hos Jeppsson Grassman där hon skriver att: 

”… andras utsatthet och den kollektiva moraliska indignation som den väcker kan vara den situation 

som utgör bakgrunden till det frivilliga arbetet”. (a. a, s. 93). Genom att utföra frivilligt arbete på 

Viljan är det i sig en politisk manifestation menar också jag. Viljans mottagare finns i en av samhällets 

svagare grupper, nämligen de gamla och ibland sjuka människorna. Personer som inte själva har 

möjlighet att göra sin röst hörd och värna om sina rättigheter av vård och omsorg från samhällets 

aktörer. Frivilligorganisationerna fyller idag funktionen att finnas till hands där samhället inte har 

lyckats hjälpa till. Jag tror att man som volontär resonerar att samtidigt som man hjälper en 

medmänniska så tar man också ett politiskt ställningstagande mot den sittande regeringens omsorg om 

dessa utsatta människor i samhället. Man inte kan koppla röst och service fria från varandra, 

volontärarbetet blir ett sätt att praktiskt uppmärksamma och åberopa ett behov som existerar men inte 

är tillgodosett, ett politiskt ställningstagande menar jag.  

 Ersättningsperspektivet är det tredje av mina teoretiska perspektiv som också återfinns i Jeppsson 

Grassmans studie, där skriver hon att flera av hennes informanter uttrycker behovet av ersättning i 

samband med pensioneringen. Upprinnelsen för dessa människor har varit en upplevelse av 

meningslöshet. Författaren skriver vidare att liknande livscykelrelaterade mönster har framkommit i 

andra undersökningar och vissa författare tycker sig då ha stöd för något som kallas 

”ersättningshypotesen” som mest tycks gälla för kvinnor. Denna ”ersättningshypotes” betyder frivilligt 

arbete ”istället för” det yrkesarbete som de inte längre har. Denna ersättning menar Jeppsson 

Grassman behöver dock inte handla om ”antingen – eller” utan kan vara att volontären söker en 

innebörd som yrkesarbetet inte längre skänker (a. a, s. 95-96).  

När det gäller volontärarbete som en ersättning av något annat finns det, som jag ser det, minst två 

horisonter att blicka från. Man kan se på ett ersättningsperspektiv som en kompensation för en 

bristande sysselsättning och socialt sammanhang (ersättningsperspektiv 1). Som när en person blir 
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pensionär och får mycket fri tid att råda över. Att bli pensionär måste vara en stor skillnad mot att vara 

yrkesarbetande tänker jag, från att ha varit en betydelsefull kugge i ett företags hjul, med en naturlig 

social arena, till att bli hänvisad till att bara utföra saker för sin egen skull. Att fortsätta arbeta men i 

det frivilliga arbetets regi blir kanske då ett sätt att handskas med sysslolösheten, att byta ut ett arbete 

mot ett annat eller kanske till och med byta karriär. Att, till exempel, som tekniker helt byta bana och 

istället börja arbeta med socialt frivilligt arbete i samband med sin pensionering. Jag tror människor 

har ett behov av att fortsätta vara produktiv även efter sin pensionering. Man får då som volontär en 

ersättning både när det gäller socialt sammanhang och meningsfull aktivitet. 

Man kan också tolka ersättningsperspektivet som en ersättning för en bristande mening i livet 

(ersättningsperspektiv 2), en tomhet som behöver fyllas med något som skänker en förlorad/bristande 

betydelse.   

Då behöver denna ersättning inte ha att göra med den yttre livssituationen att göra, om personen i 

fråga är pensionerad eller yrkesarbetande. Jag tror att människan har ett existentiellt behov av att vara 

behövd av någon annan, att vara i interaktion med och till nytta för sina medmänniskor. 

Ersättningen handlar också om, menar jag, att människan är en varelse som behöver sin plats i 

flocken och blir deprimerad av att vara ensam och utan uppgift. 

Jag har i min studie låtit Jeppsson Grassman studie bli mitt teoretiska ramverk. Men jag har också 

som jag nämnt ovan använt annan litteratur och forskning. I min intervjuguide märks min förförståelse 

ämnet alltså yttrar sig i tre analysfrågor, dessa frågor som yttrar sig som en teoretisk stomme till min 

uppsats och uttrycks som tre perspektiv. 
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4 Materialredovisning 

Materialredovisningen består av de åtta intervjuerna indelade i tre huvudgrupper. Först kommer jag att 

berätta om de två personer som arbetat överlägset längst som volontärer på Viljan. Sedan har jag 

placerat männen i samma grupp och sist men absolut inte minst de kvinnor som är relativt nya som 

volontärer. Uppdelningen i dessa tre grupper föll sig naturligt då det är markanta skillnader grupperna 

emellan. 

En av de två kvinnorna i första gruppen har arbetat professionellt på Viljan i tolv år. Hon är väldigt 

meriterad professionellt och uttrycker att hon vill ”… leva som hon lär” efter pensioneringen och har 

därför valt att gå in som volontär i sitt eget livsprojekt Viljan. Den andra kvinnan i första gruppen har 

ju arbetat som volontär hela den tid som Viljans har funnits, det vill säga sedan 1993 Människor som 

behöver hjälpen ringer direkt till henne eller knackar på dörren i huset där hon bor. Jag tyckte att dessa 

kvinnor hörde samman i en grupp eftersom de har en professionell botten i det de gör.  

 Nästa grupp hör samman för att de är män. Jag trodde att det skulle vara svårt att få tag i män att 

intervjua i detta sammanhang. Men bland de få män som arbetar på Viljan var det flera som anmälde 

sitt intresse.  En av männen har arbetat inom arbetsförmedlingen, en annan i byggbranschen och den 

tredje som förtidspensionär har ägnat mycket tid åt böcker och läsande.  

Tredje gruppen var de tre kvinnor som hade kort erfarenhet av att arbeta på Viljan men med en 

gedigen och intressant yrkeserfarenhet i bagaget som de tar med in i volontärarbetet. En av kvinnorna 

planerar att starta en ”skriv ditt liv kurs” då hon har en utbildning som journalist i sin bakgrund. 

En annan kvinna är sjuksköterska och planerar att använda sina kunskaper i en första hjälpen kurs 

för de andra volontärerna på Viljan. Anledningen är att volontärerna hjälper många gamla och ibland 

sjuka människor som kan riskera att svimma eller få andningsbesvär. Den tredje kvinnan i den här 

gruppen har arbetat på ett fackförbund.  
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4.1 Viljans medarbetare 

Jag har totalt intervjuat åtta personer som arbetar ideellt på föreningen Viljan på Södermalm i 

Stockholm. Det finns sammanlagt femtio volontärer i föreningen.  

 Jag kommer nu att presentera dem jag har intervjuat för att ge en tydlig bild av det material jag 

använder. Personerna är alla pensionärer vare sig det är traditionell sådan eller avtals- eller 

förtidspension och att de arbetar ideellt på just Viljan. I allt övrigt skiljer de sig mycket åt, genom kön, 

tidigare yrkesprofession och framför allt den tid de har arbetat som volontärer.  

Först vill jag presentera en sextiofyraårig man som tidigare arbetat som tekniker och som nyligen 

har börjat som volontär. Han bor inte på Södermalm själv men spenderar mycket tid där hos sin fästmö 

som också var den som introducerade honom till Viljan. Jag kallar honom i fortsättningen 

intervjuperson IP Le.  

Nästa man är en femtioåring som bor i en socialt belastad förort men berättar att han bara sover och 

studerar där och har hela sitt sociala liv på Södermalm. Denna man har arbetat större delen av sitt liv 

på olika håll inom bokbranschen och ägnar numera stor del av sin tid till schack och olika uppdrag i 

Viljans regi (IP C).  

Intervjuperson tre (IP P) är också en man som är sextioåtta år och som bor på Södermalm. Han har 

tidigare arbetat på arbetsförmedlingen och har nyligen åtagit sig att arbeta som volontär.  

Nästa informant är en kvinna som är sjuttioett år gammal och har finskt ursprung (IP Li). Hon är 

också ny som volontär på Viljan men har arbetat frivilligt under cirka tio år i en kulturverksamhet, vid 

sidan av sitt arbete inom ett fackligt område.  

Intervjuperson fem är en sextiosjuårig kvinna med en gedigen bakgrund som sjuksköterska. Hon 

beskriver sig själv som den som alltid har tagit hand andra människor. Hon bor på Södermalm men 

spenderar halva året i Hälsingland. Jag kallar henne för IP G.  

Den äldsta volontären säger sig vara åttioett år plus (IP Gi). Hon är den som har varit volontär 

längst tid av de intervjuade. Hon är verksam varje dag i ett servicehus på Södermalm, där hon själv 

bor. Hon håller i aktiviteter som pyssel och sittgymnastik för de äldre på boendet och har flera så 

kallade ”långa kontakter” som också bor i samma hus.  

 Den sjätte informanten (IP M) är sjuttiotvå år och har varit verksam som journalist, regissör och 

dokumentärfilmare på SVT under trettio års tid. I höstas fick hon ”spader” och ville göra något för 

någon annan, inte bara leva något slags ”lyxliv” med att göra saker som bara gagnade henne själv. Då 

sökte hon sig till Viljan.  

Den sista i raden av intervjuade (IP L) har jobbat professionellt på Viljan i tolv år tidigare. Hon vill 

nu som pensionär fortsätta att arbeta i samma anda av frivillighet som hon förespråkade under tiden 

som samordnare. Arbetet som samordnare innebar bland annat att intervjua blivande volontärer och 

sedan stötta dem i deras arbete samt ge dem lämpliga uppdrag och uppgifter.  
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Tabell 4.1 Förtydligande översikt gällande informanternas kön, ålder och tidigare yrke. 

  

Intervjuperson Kön Ålder Tidigare yrke Arbetstid som volontär 

IP Gi Kvinna 81+ Växeltelefonist sedan 1993 

IP L Kvinna 65 Samordnare Viljan sedan 1993 

IP P Man 68 Arbetsförmedlare  sedan januari 2007 

IP Le Man 64 Tekniker  sedan januari 2008 

IP C Man 50 Bokbranschen sedan 1995 

IP G Kvinna 67 Sjuksköterska sedan våren 2007  

IP Li Kvinna 71 Fackligt arbete sedan våren 2008 

IP M Kvinna 72 Filmare, regissör sedan våren 2008 

 

En beskrivning av informanternas tidigare yrken syftar till att förtydliga och hjälpa läsaren att 

hålla isär de olika intervjupersonerna. Min intention till en början var att alla de intervjuade 

skulle ha nått pensionsåldern, det vill säga sextiofem år, men då det visade sig ett par av 

informanterna är förtidspensionerade eller har en så kallad garantipension medför det att 

åldersspannet är så pass brett som tabellen visar.  
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4.2 Gamla i gamet 

IP Gi och IP L är de som har arbetat längst i föreningen Viljan. IP Gi hjälper andra gamla med alltifrån 

att köpa kläder till att hämta ut löständer. Hon har några långa kontakter och brukade ha fler men 

många av de människorna har gått bort ”... men jag är glad att man har fått känna dem” säger IP Gi. 

Hon säger att; ”… jag är ju själv lite till åren kommen så jag orkar inte med fler nya långa kontakter”. 

Men hon lider inte brist på uppdrag, varje dag är det någon som ringer till henne och ber om hjälp med 

saker. Utöver sina kontakter leder hon stavgång varje måndag i Viljans regi.  Hon leder också som jag 

nämnt sittgymnastik och en pysselgrupp, på ålderdomshemmet i närheten av sitt boende en gång i 

veckan. Tre gånger i veckan är mycket säger IP Gi så; ”... jag tycker att jag drar mitt strå till stacken”.  

IP L var också med vid starten av Viljans verksamhet i egenskap av avlönad samordnare. Numera 

är hon pensionär sedan ett år tillbaka och arbetar även som volontär på Nytorget, på en mötesplatsplats 

som kallas för Nytorgsträffen. IP L beskriver sig som en mycket social person och berättar att hon 

brukar ha för vana att sammanföra människor som hon tror kan trivas ihop.  

IP L har en lång kontakt som också har blivit hennes vän under åren. Det är en dam som är nittiotvå 

år och vars enda handikapp är att hon ser dåligt. De upplever båda att kemin dem emellan stämmer. IP 

L hjälper damen med räkningar, bankbesök och deklarationer. IP L skulle inte vilja få betalt genom att 

vara god man åt den äldre damen, det tär på vänskapen menar hon. IP L förklarar att det känns kluvet 

att hjälpa damen med dessa uppgifter som egentligen kommunen bör betala genom att anställa en så 

kallad ”god man”.  

Hennes kontakt har blivit erbjuden att få en ”god man” men då lade hon bestämt bort 

ansökningsblanketterna när ämnet kom på tal. Men, berättar hon, när man har lärt känna en människa 

så väl som hon känner sin kontakt kan hon inte se vitsen med att lära om någon som är nittiotvå år 

gammal, det vore inte rätt menar IP L.  

Hon är mycket noga med damens integritet och väntar tills hon fått uppmaningen att gå och leta efter 

ett specifikt papper innan hon öppnar något skåp eller letar i en pappershög.  

 IP L skulle heller aldrig få för sig att börja organisera om hemma hos sin kontakt, det är viktigt att 

aldrig lägga SL-kortet (Stockholms lokaltrafik) på en annan plats än just där i hallen hos den äldre 

damen, berättar IP L.  

IP L funderar på varför just hon har fått förtroendet att läsa och hjälpa till med till exempel 

deklarationen och varför kontakten inte har vänt sig till någon av alla hennes vänner. Hon kom då fram 

till att det känns för privat för den äldre damen att fråga sina vänner om hjälp med sådana ekonomiska 

ärenden. Det känns också obekvämt med en främmande människa som ”god man” när denna får betalt 

för att hjälpa till. Förr i tiden fick man ju tilldelat sig en ”god man” om man inte var tillräknelig och 

den uppfattningen finns säkert kvar hos den äldre damen tror IP L.  

 IP L blir då en mix av professionalism och gammal god vän och det är det som är det fina med just 

deras  relation berättar hon. Det är det som är speciellt med att vara volontär menar hon, den där 

möjligheten ges att få sådana här relationer med människor, som ger båda parterna lika mycket.  
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Hon överhörde ”sin tant” hos doktorn en gång och då sa hon att ”… hon var här med en väninna”, det 

var så roligt att höra berättar hon . IP L berättar att hon är noga med att understryka att hon inte är snäll 

utan brukar då svara; ”... men jag får ju också, man får ett utbyte av att ge”.  

 Så kommer jag in på de olika perspektiven som jag nämner i uppsatsens inledning. Perspektiven 

var ett sätt utifrån min förförståelse att belysa vilka motiv som kan finnas till volontärarbete.  

 Jag börjar med att prata om mina perspektiv med IP Gi och IPL 

När jag frågar IP Gi om hon har någon religiös övertygelse säger hon att nej det har hon inte. Hon 

menar att det är så bra med Viljan, att den är obunden både var det gäller politik och religion. Hon 

anser samtidigt att man inte ska prata om sina övertygelser och åsikter åt ena eller andra hållet när man 

arbetar som volontär. Man måste hålla sig neutral och inte avslöja om man har en avvikande åsikt. Att 

hjälpa andra människor har alltid funnits hos IP Gi, det ger så otroligt mycket tillbaka säger hon och 

hon kan bara inte låta bli att göra det. Det höjer livskvaliteten avsevärt betonar hon.  

Jag frågar IP L om hon har en religiös tro eller är politiskt aktiv och då svarar hon att hon inte 

kristen på ett traditionellt sätt men den politiska ådran kan ses i sin tro på solidariteten. Hon tror att det 

finns en mening med allt som händer. Hon försöker ha den hållningen att varje utsatt människa man 

möter skulle ha kunnat vara jag. Man kan tänka på att ”... han har också varit liten en gång”. IP L 

menar att man ska dela med sig av vad man har och glädjas åt att man får vara frisk; ”man måste tänka 

på att wow jag kan gå och knyta skorna det blir man både glad och ledsen av” . IP L berättar att hon 

är rädd för ”majblommetanken”, rädd att människor ska behöva leva på allmosor. Hon menar att vi i 

Sverige har råd med välfärd, och den skall vara professionell i första hand. Hon menar vidare att det är 

en mänsklig rättighet att folk ska få hjälp och den hjälpen ska inte ersättas med de frivilligas arbete. I 

den frågan beskriver hon sig som rabiat; ”… vi är ingen vikariepool”. Viljan och andra liknande 

organisationer skall endast finnas som komplement till samhällets tjänster menar IP L. Hon berättar att 

det är knivigt att vara volontär när man har erfarenhet som yrkesarbetande i området och så väl känner 

till de äldres rättigheter. Som tidigare yrkesverksam vet man att alla äldre har rätt till denna hjälp, 

egentligen ska organisationer inte behövas. IP L säger att ingen som hon hjälper är skyldig henne mer 

än ett tack, eftersom hon själv mår bra av och får ut något av att hjälpa pensionärerna. IP L önskar att 

hon själv, när den tiden kommer, kan få åtnjuta samma hjälp av volontärer, för att kunna leva ett 

värdigt liv.  

När jag frågar om hur det är att vara pensionär och om detta arbete skulle kunna ses som en slags 

ersättning för det tidigare arbetet svarar de båda kvinnorna ganska likartat. IP Gi berättar att många 

tror att man får tråkigt när man blir pensionär, att man matar fåglar, ser på tv och kanske går en kurs. 

Visserligen har hon gått flera kurser men aldrig haft tråkigt. IP L berättar att det är bra att vara 

pensionär om man får vara frisk, den enda nackdelen är att ekonomin blir till det sämre. Hon menar att 

är man frisk så är det en skam om man inte skulle fortsätta att arbeta, om än som oavlönad. 

IP Gi berättar att hon ursprungligen kommer från Tyskland och kom till Sverige som 

tjugofyraåring. Genom arbetet som barnflicka lärde hon sig svenska. Som vuxen läste hon in 
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studentexamen och upplever sig kanske därför som att ligga efter sitt tidschema nu när hon gått i 

pension. IP Gi berättar att hon hade ett behov av att ge mer till andra människor när barnen väl var 

stora och hon hade tid över. Hon säger att hon inte mår bra om hon bara gör saker som gagnar henne 

själv. När hon arbetar som volontär får hon det finaste av allt tillbaka, inga presenter utan kärlek, 

tacksamhet och förtroende. Många vänner har hon fått genom åren och i och med dessa relationer har 

hon fått allt som betyder något.  Tidigare jobb och tiden med hemmavarande barn har ersatts med 

volontärarbetet på Viljan. 

IP L pensionerades ett år tidigare än vanligt för att föreningen Viljan skulle kunna gå runt 

ekonomiskt och efter det arbetade hon som timanställd. Numera är hennes arbete helt på volontär 

basis. IP L berättar att hon vill vara en människa som lever som hon lär, det vill säga att hon har 

arbetat med att intervjua och anställa volontärer. Därmed är steget till att själv bli volontär inte långt. 

Många i IP L:s närhet ifrågasätter hennes val att arbeta som volontär. De menar att hon skulle behöva 

arbeta extra med ett avlönat arbete för att dryga ut sin pension. Men då brukar IP L svara att lönearbete 

är överskattat. Det känns bra att fortsätta med det hon kan och hon alltid har varit en människa som har 

tagit hand om andra. IP L säger att hon har den sociala ådran men hävdar samtidigt att ”… empati är 

inget man föds med, det lär man sig”. IP L säger att hon gör detta för sin egen skull, för att känna sig 

nöjd.  

 Om att ”tagas i anspråk” skriver författaren Patricia Tudor Sandahl och till henne refererar IP L 

flera gånger, det är det som det handlar om, säger hon. Under intervjuerna och processen med 

skrivandets gång märker jag vilken gedigen erfarenhet de båda kvinnorna har och hur IP L många 

gånger kan ge en nyanserad bild av Viljans funktion i samhället för att hon har en bakgrund inom 

socialtjänsten, som anställd på frivilligorganisationen Viljan samt som volontär i samma organisation.  

IP Gi ger också en mångskiftande bild av Viljans arbete under åren, med många tidningsutklipp, 

bra och dåliga erfarenheter i mötet med äldre som behöver hjälp samt all den erfarenhet av grupper 

som hon har varit ansvarig för under alla dessa år. Det är inte konstigt att människorna runt omkring 

IP Gi rätt och slätt kallar henne för ”Viljan”.  
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4.3 Män som hjälper 

Eftersom jag trodde att det var övervägande kvinnor som arbetar på Viljan blev jag positivt överraskad 

när jag snabbt fick tag i tre män att intervjua.  

IP Le har precis börjat arbeta som volontär på Viljan och har haft några korta kontakter. Då har han 

följt med de äldre till sjukhus och till tandläkaren. IP Le tror att korta kontakterna kan bli långa så 

småningom.  

 IP Le berättar att han inte har någon religiös övertygelse, även om frikyrkligheten fanns runt knuten 

i Västerbotten där han är uppvuxen. Han berättar att hans pappa hade tydliga politiska åsikter, fadern 

var uppvuxen i en arbetarklassmiljö och arbetade som gruvarbetare. Men själv är IP Le inte intresserad 

av politik. Men IP Le menar ändå att samhället har utvecklats åt fel håll, de samhälleliga insatserna är 

urholkade. Allt handlar numera om pengar. Detta, hävdar han, leder till att föreningen Viljan och andra 

liknande organisationer behövs mera. Att hjälpa finns hos alla tror IP Le men ibland hindras folk av att 

man är uppfostrad att ta betalt och det i sig blir till en konflikt hos människor som överväger att arbeta 

frivilligt. Det är en stark åsikt i vissa branscher att bara avlönat arbete duger, man ska ha det så bra 

ställt, förklarar han vidare.  

Den tredje mannen, IP P, gör bara punktinsatser såsom tandläkarbesök, enstaka promenader och 

går ärenden till apoteket med de äldre. Han har arbetat som volontär i ett år och väljer bort de långa 

kontakterna eftersom, menar han, det finns en stor risk för förväntningar med längre kontakter. 

Kanske jag väljer korta kontakter och punktinsatser för att det känns bekvämt för egen del, funderar 

han. Han uttrycker en oro för att han ska bli begränsad i sin förmåga att hjälpa många om han binder 

upp sig med långa kontakter. Han anser att det är lika viktigt med de korta kontakterna.   

 IP P nekar bestämt till att han har en politisk eller religiös övertygelse som drivkraft till att arbeta 

med ideellt arbete. Men han nämner att det är konstigt att stadsdelen på Södermalm återigen tvekar 

med att ge bidrag till verksamheten. Det handlar ju om en sådan liten summa, anser IP P. Problemet 

med alla äldre i en utsatt situation i Sverige kommer att öka, menar han och där finns anledning till 

oro.  

Att stadsdelen inte vill ge bidrag till ett så erkänt behov är en ”… konstig motsättning”.  

IP C berättar att det händer att han besöker en gudstjänst ibland. Han är intresserad av filosofi och 

livsåskådning vilket ju hör samman med religion. Tidigare gick han på en folkhögskola där han kom i 

kontakt med kristendomen och religiösa frågeställningar för första gången. Han berättar att han stödjer 

Läkarmissionen, Unicef och Amnesty varje månad men att han inte sympatiserar med något speciellt 

politiskt parti.  

IP C leder två studiecirklar inom Viljan. Han har även en kamratcirkel genom ett studieförbund där 

det är sju deltagare och ibland fler. Han har nyss påbörjat ytterligare en studiecirkel. IP C berättar att 

han har en ”lång kontakt” sedan en tid tillbaka, det är en man som han ringer till en gång i veckan. 

Dessutom har IP C uppdraget att vara sekreterare i styrelsen på Viljan sedan flera år tillbaka.  
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Jag frågar IP Le hur det är att vara pensionär. Han berättar att det är mycket lättare än han hade 

föreställt sig innan. Många är skrämda inför pensioneringen och har en stark föreställning om att man 

måste arbeta för att vara ”någon”. Han tror att den äldre generationen har växt upp med starka ideal att 

hjälpa andra människor. Detta gör att många väljer att fortsätta att arbeta som frivilliga.  

IP Le trivdes inte med sitt jobb som tekniker de sista åren innan pensioneringen. Upplevelsen av att 

inte trivas kom efter flera omorganisationer. Därför var han tacksam för erbjudandet om att gå i 

pension i förtid. Tidigare i sitt arbetsliv var han projektledare och hade en del personalansvar. IP Le 

har alltid varit intresserad av att arbeta med människor då han är duktig på att lösa konflikter och att 

stötta andra människor i deras arbete. Det har alltid funnits där, den där önskan att arbeta mer med 

människor; ”… jag vet inte var det kommer ifrån, det ligger någonstans där” säger han.  

Så fanns då Viljan som en möjlighet att ”omskola” sig efter pensioneringen, en möjlighet att 

fortsätta arbeta. Men nu med något som han alltid anat att han skulle trivas bättre med. En bidragande 

orsak till att arbeta frivilligt var att hans mamma var sjuk en lång period innan hon dog. Då fick han se 

på nära håll hur viktigt det var att han fanns där, brydde sig om och hjälpte till. IP Le berättar att då 

fick han uppleva att samhället inte klarar att ge gamla människor ett värdigt liv med allt vad det 

innebär.  

IP C berättar att han har arbetat mycket inom bokbranschen. IP C har som hobby att köpa och sälja 

gamla böcker och han läser mycket själv. Viljan betyder mycket för det sociala livet berättar han. På 

grund av ett handikapp tvingades han gå i förtidspension, då är det lätt att känna sig utanför samhället. 

IP C berättar att man kan, som förtidspensionär, känna sig anklagad för att inte göra rätt för sig.  

På Viljan känner IP C sig nyttig, något som han har ett stort behov av. Det känns viktigt att känna 

sig duglig och behövd utifrån sina egna förutsättningar. Vissa dagar kan IP C känna att han inte orkar 

arbeta och då vet han att det är okej att stanna hemma från arbetet på Viljan. Han orkar inte arbeta hel- 

eller deltid på ett vanligt arbete, han blir så lätt stressad då och han kan emellanåt behöva långa 

återhämtningsperioder.  

IP C tycker sig ändå kunna likna arbetet på Viljan vid ett avlönat arbete och menar med det att livet 

får en rutin, även om den inte är daglig. Det blir en strukturering av tillvaron. På grund av sitt 

handikapp berättar IP C att han ibland "… deppar ihop” och han får svårt att ta sig iväg från hemmet 

och då hjälper dessa rutiner honom att ändå komma iväg. Här på Viljan slipper han prestationsångest 

och så kan han samtidigt göra ett arbete som han är mycket stolt över.  

IP P berättar att han behövde något att göra när han blev pensionär och tyckte då att volontärarbete 

var ett bra alternativ. Det ger både omväxling och kontakt med andra människor och liknar på det viset 

ett avlönat arbete.  

IP P räknar upp flera komponenter som han menar att människan behöver. Han talar bland annat 

om struktur i tillvaron och ett meningsfullt sätt att använda sin tid på. IP P menar att dessa behov är 

"urbehov" hos människan som alltid har funnits och alltid kommer att finnas där. Han säger att det är 
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viktigt att hans arbete på Viljan är nyttigt men den primära orsaken till att han arbetar där är helt för 

hans egen skull, av egoistiska skäl. Han känner sig nyttig och behövd. 

När jag frågar IP P om pensioneringen svarar han att han tycker som folk mest, att det är kluvna 

känslor inför att gå i pension men framför allt är det skönt och bekvämt och det är viktigast. Men 

ibland kan det bli för långsamt för man träffar ju mindre folk och man har mycket mer tid. Det känns  i 

alla fall tacknämligt att ha Viljan då konstaterar IP P.  

IP P: s mamma levde länge och under den tiden gick mycket av hans tid åt till att hjälpa henne. 

Efter moderns bortgång har han ersatt tiden med henne med uppdrag på Viljan. Han har alltid arbetat 

med människor, som arbetsförmedlare, och han vill gärna fortsätta på den inslagna banan av kontakt 

med människor för han trivs så bra med det.  

Mötena med männen var mycket intressanta då det visar sig att två av de tre alltid har varit 

intresserade av att arbeta med människor. Den ene gjorde det som en förlängning av ett tidigare arbete 

på Arbetsförmedlingen (IP P) och den andre, IP L, arbetar nu som volontär för att byta bana i livet och 

göra det som han egentligen alltid har varit bäst lämpad för men inte fått utföra fullt ut i arbetslivet. 

För IP C är Viljan en stor del av livet då han beskriver att han till största del sin sysselsättning och 

sociala arena på Södermalm och Viljan. Han berättar också att några av de äldre kvinnorna på Viljan 

ibland kan fungera som ”extramammor till  honom”. Han känner att han kan diskutera många djupa 

frågor om livet och döden med dem på de öppna träffarna i Viljans lokal.  
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4.4 Driftiga kvinnor 

En sammanfattning av den tredje gruppen informanter är deras starka personligheter som har färgat 

deras yrkesval och i förlängningen också deras volontärarbete.  

IP M har en gedigen erfarenhet av att vara bland annat dokumentärfilmare. Hon har gjort flera 

uppmärksammade program som alla behandlat öden, relationer och processer människor emellan. När 

jag frågar IP M om hon har någon religiös övertygelse svarar hon snabbt att det har hon inte. Däremot 

menar hon att det finns bra kyrkor som till exempel Allhelgonakyrkan på Södermalm. IP M berättar 

också att hon sjunger i en kör i en församling på Östermalm. Men själva kyrkans atmosfär på 

Östermalm tycker hon inte alls om, den är alldeles för ”östermalmsaktig”. IP M berättar att hon valde 

Viljans förening för att den är uttalat religiös och partipolitiskt obunden. Ändå har hon tankar som rör 

politiska frågor; hon har bland annat åsikter om den borgerliga regeringens omsorgspolitik och säger 

ironiskt att; ”… de är ju väldigt intresserade av frivilligt arbete”. Hon menar att Viljan och liknande 

organisationer fungerar som en politisk drivkraft; att det arbete som Viljan utför egentligen borde vara 

en självklar och avlönad del av samhällets service.  

IP M menar att det känns bra att vara en del av en rörelse som jobbar för att göra livet värdigare för 

dem som behöver. Hon skulle själv vilja ha det så när den dagen kommer. IP M säger;  

 Jag tänker, tänk om jag själv var tvungen att gå med rollator, nu har jag ju nätverk själv, så att jag 

blir ensam är en liten risk men däremot kan man ju bli sjuk och då vill man ju inte ligga andra till last.  

Hon återkommer till att hon känner sig kluven till att en sådan här frivillig verksamhet ska behövas, 

eftersom hon anser att det är samhällets ansvar. Hon säger i samma mening att hon samtidigt tror att 

det är viktigt, i en stor stad som Stockholm, att man skapar kontaktytor och ställen för människor att 

mötas på. I en storstad är det många som möts som inte känner varandra. IP M tror att situationen är 

annorlunda i en mindre stad.  I Sverige, menar hon, blir vi fler och fler gamla och då är dessa 

mötesplatser än viktigare, och kommer att fortsätta vara det. Samhället kommer att vinna på en ökning 

av mötesplatser som Viljan. Men, poängterar IP M, de som arbetar och har lön ska sköta vissa 

uppgifter som är ålagda dem och dessa saker ska vi volontärer inte hjälpa till med. Den viktigaste 

uppgiften för Viljan är just kontaktytorna och möjligheten att som gammal leva här i Stockholm utan 

att förlora värdigheten. Det är en komplicerad fråga sammanfattar IP M. 

IP Li har under hela sitt arbetsliv arbetat inom det Kooperativa förbundet som informatör och 

avlönad facklig representant. Hon har alltid tagit en tydlig politisk ställning i linje med förbundet. Jag 

upplever henne som mycket stark och trygg.  

IP Li är inte religiös trots att hon som liten umgicks nära en familj som var medlemmar i en 

Adventistkyrka. Däremot beskriver hon sig som politiskt aktiv och är medlem i en socialdemokratisk 

förening. Socialdemokratin har en helhetssyn som IP Li delar ”…det är den som driver mig och det 

har det har det gjort hela mitt liv ”, säger hon.  
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IP Li har alltid tagit ställning i sociala frågor. Det har hon fått med sig från uppväxten och familjen i 

Finland där flera av hennes syskon arbetar med humanitära frågor. IP Li upplever att det finns större 

skillnader i samhället nu än tidigare: större klyftor, och åldersdiskriminering är två av alla 

särbehandlingar som existerar. Som pensionär måste man idag ha skinn på näsan. IP Li menar att det 

har skett en markant attitydförändring i samhället på senare år. ”…vi har fått ett hårdare samhälle”, 

säger hon.  

Människor klättrar på varandra på vägen till ”framgång” och ”sköt dig själv och skit i andra” 

principen regerar. Samhället tillåter det i större utsträckning än tidigare, menar IP Li. Hon anser att det 

fortfarande finns tydliga klasser i samhället och att framför allt kvinnors frigörelse och 

jämställdhetsarbete har tagit ett steg tillbaka.  

 

 … samhället värdesätter ytlighet så mycket och då kämpar kvinnor för att uppfylla det, detta ser jag och 
 kvinnor provoceras utifrån av reklam och starka marknadskrafter finns där och pressar kvinnan ytterligare. 
 Det är där fallgropen är men man kan inte anklaga kvinnorna för att inte se detta för det är inte så lätt att se. 
 Men det har ju getts större möjligheter för kvinnor att förvärvsarbeta men man ska orka också, det var lättare 
 för mig, jag hade möjlighet att arbeta mig upp men nuförtiden fungerar det inte på samma sätt. 
     

IP G är pensionerad sjuksköterska. Hon började arbeta redan som tjugoåring och har arbetat en lång 

period i Australien samt hemma i Stockholm där hon under många år varit avdelningsföreståndare på 

Södersjukhuset i Stockholm. Under den sista delen av hennes yrkesverksamma liv vidareutbildade hon 

sig på Arbetsmiljöinstitutet till att bli företagssköterska. Jag frågar IP G om hennes religiösa och 

politiska övertygelser och hon berättar att hon har gått mycket i Svenska kyrkan. Hon beskriver sig 

själv som troende men hon menar att viljan till att hjälpa människor inte kommer från hennes tro eller 

från kyrkan. Hon har alltid sagt, sedan hon var liten, att hon ska bli sjuksköterska utan att någon i 

hennes närhet arbetade inom sjukvården. IP G berättar att hennes mamma brukade gå och hälsa på 

olika tanter på ålderdomshemmet i Hälsingland under hennes uppväxt och hon var också politiskt 

aktiv. Kanske detta har påverkat, funderar hon. 

IP G tror att behovet av frivilliga som hjälper gamla kommer att bli större med tiden. Hon menar att 

det är svårt för gamla att få plats på servicehus, ålderdomshem eller sjukhem nu för tiden. Gamla 

vårdas i större utsträckning i hemmen. Det resulterar i att det är så många som ligger bortglömda i 

lägenheter runt om i Stockholm, faktiskt i mycket större utsträckning än vad man kan föreställa sig, 

menar IP G. Föreningar som Viljan borde ligga i varje stad runtom i landet och ha sin utgångspunkt på 

kommunkontoret. IP G har själv erfarenhet av en äldre släktings situation. Släktingen är efter en 

hjärnblödning inte kapabel gå ut eller promenera till affären själv. Hon tvingas då vänta på att en 

anhörig ska komma förbi och följa med henne dit hon ska.  IP G:s släkting bor i en mindre stad där det 

inte finns någon hjälp i frivillig regi.   



 30 

IP Li berättar hur det är att vara pensionär och säger; ”… jag kan inte bara sätta mig hemma, jag 

måste göra något”. Sedan hon pensionerades har hon gått två längre utbildningar på två folkhögskolor 

i Stockholmsområdet. Men det räcker inte att göra något för sin egen skull tycker hon. Det känns 

otroligt viktigt att göra något för fler människor än sig själv.  

 Det allra bästa med att vara pensionär är att man ”… äger sin tid, det är lyx att äga sin tid” säger 

IP Li. Som pensionär ska man göra saker som man vill göra och ”…jag VILL göra det här”, säger 

hon.  

IP Li berättar att hon fick avtalspension vid sextio års ålder och hade då chansen att hjälpa dottern 

med barnbarnet. Det gjorde jag med glädje, berättar hon. IP Li säger att hon är så tacksam för att ha 

kunnat ge barnbarnet så mycket tid och idag har de en otroligt fin kontakt.  Det kändes aldrig som 

något tvång att umgås med barnbarnet, säger IP Li. Det som betydde något var att kunna hjälpa dottern 

under en tuff period, det är en stor glädje avslutar hon.  

IP G var sextiotvå år när hon fick garantipension. Hon beskriver tillvaron som pensionär som 

fantastisk så länge man får vara frisk. Det har gått förvånansvärt bra att vara ledig om dagarna. IP G 

har alltid varit den som har arbetat minst hundrafemtio procent och aldrig varit tjänst- eller barnledig. 

Men hon är ju sjuksköterska och vet att kroppen ställer in sig på det nya sättet att leva i vardagen, att 

den går ner i varv. IP G menar att hon och hennes man har fått ett annat livsmönster. De sover länge 

och läser tidningen över en kopp kaffe en lång stund, ”… man behöver inte springandet längre”, 

konstaterar hon. Men, betonar hon, det är viktigt att man, redan när man lönearbetar, har intressen och 

saker att göra vid sidan av arbetet. Annars är det lätt att bli deprimerad och känna sig ensam när man 

gått i pension. IP G berättar att hon tidigare höll i kurser som behandlade ämnet att gå i pension. Då 

var gruppens deltagare indelade i små grupper och hjälpte varandra med idéer om vad man kan 

sysselsätta sig med när man pensionerats. Det är kanske först i gruppen, säger IP G, som man kommer 

på vad som skulle vara roligt att ägna sig åt. Många människor är mycket ensamma och har endast 

arbetet som sysselsättning och social arena. Själv har IP G många järn i elden och en stor 

umgängeskrets, som att hon sjunger i kör, älskar att gå långpromenader med sitt kvinnogäng, lyssnar 

på någon av alla föreläsningar som finns att gå på.   

Eftersom IP G alltid har älskat att jobba och älskat sitt jobb så blir arbetet på Viljan som en 

förlängning eller kanske en ersättning av det gamla jobbet. Hon tycker i mångt och mycket att dessa 

arbeten är lika; det handlar om möten med människor, kommunikationen med dessa människor samt 

att vara medmänniska. IP G tycker att det är mycket som påminner om arbetet som sjuksköterska med 

den stora positiva skillnaden att hon inte har tider att passa på samma sätt; ”… man har möjlighet att 

sitta och prata med en av tanterna och behöver inte titta på klockan hela tiden som på fikaresten 

förr”.  

IP G har också tid att gå ner till Viljans lokal när det är öppet hus en dag i veckan och bara lyssna på 

dessa, som hon säger, fantastiska människors livshistorier och det är, menar hon ett stort tillskott till 

ens egen vardag.  
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Jag frågar IP M om hur det är att vara pensionär och då skrattar hon och säger att det är så otroligt 

individuellt men det bästa, menar hon, är att ingen bestämmer över henne, ”…jag kan göra vad jag 

vill”. Det innebär en stor frihetskänsla. Man har, som pensionär, inga krav på sig men just detta kan ju 

uppfattas som en nackdel också. IP M berättar att hon höll på att få spader i höstas när hon bara gick 

omkring och gjorde saker som var roliga för sig själv och inte var till någon nytta för någon annan.  

IP M beskriver att  hon alltid drömt om att kunna snickra så det lär hon sig nu en dag i veckan, hon 

sjunger i tre körer, är medlem i en teatergrupp samt har fyra barnbarn.  Hon berättar att hon inte 

behöver arbeta extra för ekonomins skull och det är skönt, men denna form av lyxtillvaro känner hon 

sig inte helt hemma i. IP M berättar att hon höll på att bli deprimerad av att inte ha så mycket att göra 

om dagarna och det var svårt att jobba extra med det tidigare jobbet eftersom det var en så speciell typ 

av arbete. IP M arbetade trettio år på SVT som regissör, dokumentärfilmare och journalist och det 

jobbet kan man inte ha när man är pensionär, förklarar hon.  

Så för att hon, som hon säger, skulle känna att hon var ”… delaktig i samhället” igen tog hon 

kontakt med föreningen Viljan. Innan det hade hon tänkt på, av och till, att bli volontär eller kanske 

arbeta partipolitiskt men just att arbeta politiskt kände hon var lite sent för henne i livet. Hon skulle 

inte ha kunnat göra det ordentligt, upplever hon. Under en lång period var IP M en av medlemmarna i 

en sånggrupp, ”Muntra fruarna” som sjöng på ålderdomshem, då klädde de ut sig och sjöng på olika 

ålderdomshem.  När gruppen slutade att vara aktiv tog hon kontakt med Viljan och tänkte att; ”… nää 

nu måste jag ta detta på allvar”.  

 IP M berättar att han var rädd för att få en alltför fast kontakt med människor på Viljan, eftersom 

hon vet med sig att hon gärna går så in på djupet med de människor hon möter. Hon har lärt sig att 

nära kontakter är förenat med mycket ansvar. Man kan inte bara låta bli att träffa en person om man 

inte har lust en dag. Den inställningen har att göra med mitt forna arbete, konstaterar IP M. Men, 

tillägger hon, det kan ju ändra sig om man träffar någon som man verkligen tycker om. Det är roligt 

för mig att träffa de här tanterna, säger IP M, att gå in i personernas liv och söka efter 

beröringspunkter. IP M planerar att få igång en studiecirkel på ett äldreboende som ska innehålla en 

”skriv ditt liv kurs” för jag har ju den utbildningen menar hon och har själv gått en liknande kurs 

genom ABF och berättar att det var så roligt att bara höra om de andra deltagarnas liv.  

Sammanfattningsvis vill jag säga att jag slås av dessa kvinnors otroliga energi och företagsamhet. 

Kvinnorna fortsätter efter pensioneringen på ett lika starkt sätt men med nu kanske en mer med 

personligt engagemang. Informanterna beskriver alla att; som pensionär och volontär har man chansen 

att för första gången möta människor på ett mer personligt vis än vad de hade möjlighet till som 

yrkesarbetande. De är överens om att volontären är utan ramar, vare sig det gäller tid, prestation eller 

pengar i relation med kontakten. Det finns alla möjligheter att låta fikastunden dra ut på tiden om man 

har kommit in i ett intressant samtal och att spontant åka iväg på en utflykt tillsammans. Samma frihet 

finns på ett omvänt vis säger de; är det så att man inte passar ihop kan mötet avslutas tidigare än 

planerat och en kort kontakt stannar vid att just vara det och blir inget djupare. 
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5 Resultat och analys 

När jag ska sammanfatta mitt resultat med utgångspunkt från mina analysfrågor  och teoretiska 

perspektiv blir det tydligt att endast ett av de uppsatta perspektiven på ett direkt vis går att härleda till 

informanternas berättelser om sitt volontärarbete, nämligen ersättningsperspektivet. De andra 

perspektiven, det religiösa och det politiska finns där men på ett mer, som jag uppfattar det, 

oreflekterat plan.  

Jeppsson Grassman skriver att människors frivilliga engagemang sällan beskrivs som att de 

medvetet vill gå ut och göra goda gärningar (Jeppsson Grassman, 1997, s.92). Hon identifierar ett 

mönster som innebär att människor måste ha ett yttre handlingsutrymme för att förverkliga sina inre 

motiv (a. a, s. 97). Detta yttre handlingsutrymme menar jag i denna studie kan vara pensioneringen. 

Jeppsson Grassman hänvisar också till livskriser som drivkraft till sitt frivilliga arbete (a. a, s. 94). Jag 

tänker då på männen i min studie som beskriver sina mödrars sjukdomstid och bortgång som ett 

incitament till sitt frivilliga arbete. 

 

5.1 Det religiösa perspektivet 

När det gäller det religiösa perspektivet så är ingen av informanterna beredda att säga rakt ut att de tror 

att det finns en högre makt eller att deras engagemang skulle vara sprunget ur en sådan. En av de 

intervjuade, IP M, refererar tydligt till att hon valde föreningen Viljan för att den har en tydlig 

marknadsföring av att vara religiöst och partipolitiskt obunden. Dock talar två av volontärerna varmt 

om ett par kyrkor i Stockholm, bland annat Allhelgonakyrkan på Södermalm som en kyrka med bra 

profil. IP C berättar att han är mycket intresserad av livsåskådning och filosofi och menar att det hör ju 

till religion och det enklaste sättet att beskriva sin drivkraft är att vara medmänniska. När man vågar 

möta andra människor så då möter man också sig själv, säger han.  

Flera av informanterna har erfarenhet av frikyrklighet, en av männen berättar att han är uppvuxen i 

Västerbotten där det frikyrkliga fästet är starkt och en av kvinnorna berättar att hon under en period i 

barndomen bodde i en familj som var medlemmar i en Adventistförsamling. Men ingen av de två 

säger att detta har fått dem att bli religiöst aktiv och att detta inte har en koppling till sitt frivilliga 

engagemang.  

Jeppsson Grassman skriver om att människor kan ha en blandning av yttre och inre motiv och i 

intervjun och samtalet med informanterna kan det ibland bli ett sätt att bringa mening i det de gjorde. 

Flera av författarens informanter ville också gärna försöka klargöra sina motiv (Jeppsson Grassman, s. 

100-101). 

Jag menar då att det finns ett religiöst perspektiv som talar genom mitt material, det är inte tydligt till 

en början men om man börjar analysera svaren från informanterna så finns det där. Flera av dem har 

en syn på medmänniskan som jag förknippar med religiösa värderingar.  
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IP L säger i intervjun att hon tror att: ”… allting har en orsak”. Hon berättar att hon ser en utsatt 

människa på gatan så tänker hon att: ”… han där på gatan har också varit liten”. Man ska göra det 

man kan för andra människor, det är man skyldig dem så länge man är frisk anser IP L. Denna 

solidaritet, som flera av informanterna uttrycker, är i mina öron ett agerande som har en klart kristen 

karaktär. 

Jag menar att frågan om religiös övertygelse fortfarande är så privat och därför kan kännas svår att 

svara på. Många människor upplever att det finns en norm gällande hur man som religiös ska agera, se 

ut och tycka och det i sig gör att människor spontant ”slår ifrån sig” alla sammankopplingar med att 

vara kyrklig. Även om mina frågor i intervjuguiden var varsamt formulerade just med tanke på denna 

komplexitet så blir svaren på de öppna frågorna kring religiositet väldigt aktsamma. 

 En kvinna i Jeppsson Grassmans studie ifrågasatte sina egna djupare motiv till sitt frivilliga arbete 

och sade att hon kanske gjorde detta arbete för att verka ”godhjärtad” och vara ”behövd” (Jeppsson 

Grassman, 1997, s.103). 

Jeppsson Grassman skriver om en sorts ”moralisk ekonomi” och menar att man istället för att se på 

drivkraften för människor som antingen ”oegennytta” eller ”egennytta” är det mer fruktbart att tala om 

”både - ock”. Författaren skriver att hon har försökt undvika den ekonomiska terminologi som ofta 

återfinns i studier om frivillighet: ”utbyte” och ”belöning” i sin analys. Jeppsson Grassmans 

informanter har dock självmant har talat i dessa termer. Hon tolkar sina informanters berättelser som 

att det vore orimligt att bara ge utan att få något tillbaka men att de olika personernas positioner i detta 

varierar.  

En man är aktiv i Länkarna för att han själv har fått hjälp med sitt alkoholmissbruk, han betalar av 

på en personlig skuld. En äldre kvinna i studien talar istället om att det är hennes skuldkänslor som 

driver henne. Hon har gjort insatser för att hon inte står ut med att se hur andra människor har det 

svårt. En kvinna har ”fått så mycket” i sitt arbete med asylsökande, men säger att hon bara kommer att 

fortsätta så länge hon har något att ge (Jeppsson Grassman, 1997, s. 103-104).  

Flera av mina informanter uttrycker också att de arbetar som volontärer för att en dag, kommer de 

troligen att hamna i samma situation. Man ger för att senare i livet ha möjlighet att ta emot. De oroar 

sig för hur det blir när de också blir skröpliga och ser sitt volontärarbete som en säkerställande 

handling.  
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5.2 Det politiska perspektivet 

När det gäller svaren på mina frågor gällande det politiska perspektivet bekräftar endast en av de 

intervjuade, IP Li, att hon har en tydlig politisk förankring som sätter sin prägel på hennes arbete som 

volontär. Hon berättar tydligt och rakt att hon sympatiserar med socialdemokraterna och är aktiv i 

deras rörelse. Hon anser att samhället har blivit hårdare på senare år när alla mest tänker på sig själva. 

Hon uttrycker det som att det gäller att ha ”skinn på näsan” som pensionär, det finns ingen som ser 

efter den utsatte. IP P och IP Le har självupplevda erfarenheter, gällande deras mödrars sjukdomstid, 

och IP Le beskriver detta som ett uppvaknande om samhällets orättvisor. IP M och IP L säger mera 

indirekt att de står mer till vänster än till höger. De kommenterar att den nuvarande regeringen ”mer än 

gärna” tar emot hjälp i frivillig regi, vilket avlastar staten betydligt ur ett ekonomiskt perspektiv.  

IP L beskriver det som en ”… enorm avlastning för etablissemanget”.  

 IP M berättar ju om att tanken har slagit henne vid ett flertal tillfällen att börja arbeta partipolitiskt 

men att det inte blivit av. Jag upplever dock att nästan alla informanter menar att det arbete som Viljan 

och andra frivilliga föreningar gör, är något som staten tillsammans med kommunerna egentligen ska 

ha det fulla ansvaret för. Informanterna menar att frivilligorganisationernas uppkomst är sprunget ur 

en brist i samhällets ansvar och att volontärorganisationerna egentligen inte bör fortsätta ta det 

ansvaret. IP C är den enda av de intervjuade som jag inte upplever har ett politiskt tänkande kring sitt 

arbete på Viljan. I hans fall uppfattar jag det mer avgränsat till att vara en medmänniska, sprida sina 

kunskaper om litteraturen samt att Viljan är en social arena som gör att han finner mening i livet.  

IP G säger att hon hoppas att min studie ger ringar på vattnet med att den skulle behöva publiceras i 

olika tidskrifter. Dels för att Viljans arbete bör bli mer synligt men också för att denna fråga ska lyftas 

till en vidare diskussion.  

    von Essens intervjupersoner menar att ideellt arbete och dessa organisationer kan och bör utmana 

och demokratisera staten genom att mobilisera människor. En man von Essens studie går ett steg 

vidare och menar att folkrörelser bör utmana, inte bara myndigheterna, utan de politiska partierna för 

att inte politiken ska stanna i sin utveckling (von Essen, 2008, s.129).  

 Jeppsson Grassman skriver; ”... upplevda brister i samhället, missnöje och oro historiskt sett varit 

viktiga kollektiva incitament till rörelsers och föreningars uppkomst” och i författarens studie 

framkommer också en annan viktig aspekt att det frivilliga arbetet är nära förknippat med medlemskap 

i föreningar;   

 Medlemskapet och föreningsdeltagandet ”exponerar” individen för situationer där frivilligt arbete 

behövs och kan väljas. Föreningen och dess mål och värderingar blir också en viktig aspekt av det 

sammanhang i vilket det frivilliga arbetets innebörd måste förstås (Jeppsson Grassman, 1997, s. 94). 

Jag märker tydligt i samtalet med mina informanter att just tillhörigheten till Viljans förening ger en 

tydlig plattform att stå på när det gäller deras frivilliga engagemang som en politisk fråga. Att vara 

medlem i en specifik förening kan vara ett avstamp till att bli mer politiskt medveten men också 
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omvänt; att man engagerar sig i Viljan kan vara ett uttryck för sitt politiska ställningstagande menar 

jag. 

 

5.3 Ersättningsperspektivet 

Ersättningsperspektivet visade sig ge ringar på vattnet i form av diskussionen kring att vara pensionär 

och bli äldre. I intervjuerna kom också samtalet att kretsa kring likheter kontra skillnader mellan ett 

ideellt arbete och ett avlönat. Olika strategier för att klara denna övergång till pensionen togs upp av 

informanterna.  

 Jeppsson Grassman skriver att volontärer ofta hänvisar till den egna faktiska situationen, de yttre 

omständigheterna, som ett incitament till starten av deras ideella gärningar (a. a. s. 92). I början av min 

framställning talar jag om två olika perspektiv på ersättning som man kan tala kring i sammanhanget. 

Det ena var ersättning för en sysselsättning, produktivitet och social arena (ersättningsperspektiv 1) 

vilket kanske är det mest iögonfallande perspektivet när man, som jag, intervjuar just pensionärer. Det 

andra betraktelsesättet är ersättning för en bristande mening i livet (ersättningsperspektiv 2), att man 

arbetar som volontär för att ge en dimension till sitt liv som man upplever sig sakna. Då kan man 

också tala om ett existentiellt perspektiv på sitt frivilliga arbete vilket är ett nytt perspektiv som 

framträdde i processen av mitt arbete och beskrivs i nästa avsnitt. 

 Nästan alla av de intervjuade beskriver att det har gått lättare än vad de trodde innan. Det cirkulerar 

mycket oro innan man blir pensionär säger de men det infriades inte den dagen de gick i pension. 

Tvärtom känns det som en enorm frihet och lyx att kunna ”äga sin tid” och vara fri att göra vad man 

vill med sin tid berättar informanterna. En möjlighet ges att gå på kurser, utveckla gamla 

hobbydrömmar, möjlighet att bo någon annan stans halvårsvis, arbeta på sommartorpet eller träffa 

släkt och familj i det utsträckning man alltid har önskat innan. Samtidigt i denna glädje infinner det 

sig, när det har gått ett tag, en slags tomhetskänsla, att man inte gör någon ”nytta” för någon annan. 

Det ledde då fram till, för samtliga av informanterna att de började söka efter något alternativt arbete 

att utföra (ersättningsperspektiv 1).  Flera av de intervjuade hade känt till just föreningen Viljan ett 

långt tag innan de beslutade sig för att ta kontakt med samordnaren på Viljan. Att arbeta som frivillig 

blir ju faktiskt, som IP Le uttrycker det, att ”byta karriär” och det är väl naturligt att fundera länge 

inför ett sådant beslut, tänker jag.  

Jag tolkar IP Gi: s uttalande som ett uttryck för en ersättning när hon berättar att hon inte bara 

kunde sitta hemma och göra saker för sin egen skull. IP Gi har, sedan hon pensionerades, gått två 

längre utbildningar på två folkhögskolor i Stockholmsområdet. Men det räcker inte att göra något för 

sin egen skull tycker hon, hon måste göra något som betyder något för fler människor än henne själv. 

Det känns otroligt viktigt menar hon.  

IP M berättar att hon försökte leva detta ”lyxliv”, att bara göra saker som gagnade henne själv, men att 

hon då höll på att bli deprimerad och insåg betydelsen av att utföra ett arbete för någon annan avlönat 
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eller inte. IP G tycker inte att skillnaden mellan att vara sjuksköterska och volontär är så stor, så jag 

tolkar henne som att hon har ersatt ett arbete med ett liknande (ersättningsperspektiv 1).  

     Jeppsson Grassman skriver att det inte alltid måste vara en ersättning utan vissa  människor har det 

frivilliga arbetet som en livsstil och att det kan vara svårt att urskilja vad som utgöra början på det 

frivilliga arbetet. Man kan se att det ena leder till det andra och flera av författarens informanter har 

varit engagerad länge och på flera områden inom frivilligt arbete (Jeppsson Grassman, 1997, s. 96).  

Jag kan se att för, åtminstone en, av mina informanter: IP Li, så är frivilligheten inget som kommit 

som en ersättning efter pensioneringen. Hon berättade att, vid sidan av hennes fackliga arbete, så 

anordnade hon kulturaktiviteter för de anställda inom samma fackförbund hon representerade som 

anställd. Detta var helt på frivillig basis och hon arrangerade resor, besök på utställningar samt 

föreläsningar under flera år i denna regi.  

IP L fortsätter också på en redan inslagen bana som volontär. Från att ha varit den som intervjuar, 

introducerar och fördelat arbetsuppgifter till de nya respektive äldre volontärerna väljer hon, utan att 

reflektera över den ekonomiska aspekten, att direkt efter pensioneringen gå in som volontär i den 

”egna” föreningen. IP L beskriver hur vänner och andra runtomkring ifrågasatte varför hon inte tog ett 

avlönat extra arbete för att dryga ut pensionen. Men IP L styrker sitt val med skälen att hon kan sina 

arbetsuppgifter på Viljan så väl och att det är en ”hymn” till alla volontärer hon mött 

(ersättningsperspektiv 1). Jeppsson Grassman skriver om ett livscykelrelaterande mönster i frivilligt 

arbete särskilt gällande kvinnor. Hon hänvisar till att flera författare tycker sig ha stöd för den så 

kallade ”ersättningshypotesen”, att det frivilliga arbetet är istället för det yrkesarbete som de inte 

längre har. Jeppsson Grassman menar emellertid att behovet att söka ersättning inte behöver handla 

om yrkeslivets ”antingen - eller” och skriver om en kvinna som sökte en mening, som yrkesarbetet 

inte längre tycktes ge. En annan kvinna i Jeppsson Grassmans studie berättar att hon sökte något som 

vidgade sin egen lilla världs gränser som ung småbarnsmamma. Frivilligarbetet kan då ses, som 

Jeppsson Grassman skriver, som ersättning för den intimitet och de nära relationer som saknas i 

personens övriga sammanhang i livet (1997, s. 95-96).  

Jag menar att detta exempel kan appliceras på IP Li som redan under sin tid som yrkesarbetande 

samtidigt arbetade frivilligt med kulturaktiviteter (ersättningsperspektiv 2). Hon beskrev det som 

givande och viktigt arbete.  

Jag tänker också på IP P som tidigare vårdade sin sjuka mamma två gånger i veckan fram till 

hennes bortgång. Han berättade i intervjun att han sedan bestämde sig att avsätta de två dagarna till att 

vara volontär på Viljan. Jag tror att av mina två tolkningar på ersättningsperspektiven så är jag 

benägen att sätta in flest i gruppen för ersättningsperspektiv 1, någon under ersättningsperspektiv 2 

och ibland kan det vara en blandning av dessa två. 
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5.4 Ett nytt perspektiv 

Ett nytt perspektiv som uppkommit i processen av skrivandet vill jag kalla det existentiella 

perspektivet. Jeppsson Grassman skriver om att själva hjälpandet är motivet och arbetsinsatsen som 

motiv finns där men går inte att åtskilja från mottagandet – den andre; 

 Genomförandet av det existentiella projektet är drivkraften - individens behov av att få något 

uträttat, hjälpa  andra och gestalta sig själv (Jeppsson Grassman 1997 s. 102). 

Till grund för mitt påstående om ett existentiellt perspektiv vill jag ta upp följande delar från min 

framställning. IP Le berättar på ett vackert sätt om sin mammas sjukdomstid och bortgång. Han 

berättar att han stöttade henne på alla sätt han kunde och upplever sig komplettera vården av sin 

mamma där det fanns luckor och brister i samhällets resurser. Han fick då den nära och personliga 

upplevelsen av att socialt frivilligt arbete behövs oavsett om arbetet utförs av en släkting eller en 

volontär. Jag tolkar det som en typ av existentiell kris som i sin tur ledde till en insikt om samhällets 

brist på området. IP Le kunde direkt härleda anledningen till att han arbetar på Viljan till hans 

mammas bortgång. Han hittade här en ny mening med sitt liv på ett existentiellt plan när han inser att 

han har möjligheten att hjälpa fler gamla till ett mer värdigt liv.  

 Jag menar att IP C på flera tydliga sätt refererar till att hans volontärarbete ger honom en 

existentiell betydelse. IP C:s  mamma, som hade ett stort socialt engagemang, dog för en tid sedan och 

efter den händelsen: ”… kom han in i Viljan” . IP C berättar också att de äldre kvinnorna på Viljan 

ibland kan fungera som en ersättning av sin förlorade kvinnliga förälder. Han beskriver att denna 

kompensation yttrar som en dialog gällande existentiella frågor. IP C berättar vidare att han känner 

stolthet över det arbete han utför på Viljan, här får han möjligheten att utföra ett arbete som är grundat 

på hans egen förmåga. Tidigare i studien skildrar IP C problematiken gällande att vara 

förtidspensionerad. Att man då känner att man kan känna sig som en belastning av samhället och 

uppleva det som att man inte bidrar med något av nytta.  

Vidare talar IP L om och refererar till författaren Patricia Tudor Sandahl när vi pratar om IP L:s 

drivkraft till att arbeta som volontär. Hon talar då om ett av författarens mest kända citat: ”att tagas i 

anspråk”, där författaren menar att det är ett grundläggande behov att ha en nödvändig uppgift i livet. 

Utan den förlorar livet sin mening.  

Jeppsson Grassman skriver att de viktigaste och vanligaste motiven till frivilligarbete är; ”... 

förknippade med den andres välfärd och/eller med arbetsinsatsen i sig eller på ett tydligt sätt med det 

ömsesidiga utbytet” (Jeppsson Grassman, 1997, s. 101).  

Detta tycker jag min återfinna i mitt eget intervjumaterial; IP P berättar om att han först och främst 

göra det av ”egoistiska” skäl och menar då att han mår bra när han känner att han kan göra något som 

en medmänniska behöver och beskriver det som tur att det sammanfaller med denna medmänniskas 

väl och ve. IP M kände att hon behövde bli en del av samhället igen och känna att hennes funktion är 

tydlig. Att lära känna de här damerna som hon hjälper, att få höra om deras liv skapar en mening säger 

hon.  
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von Essen skriver också om vikten av att det frivilliga arbetet skall vara till nytta, han sammanfattar 

sina informanters åsikter; 

 Intervjupersonerna talar om mottagarnyttan som ett viktigt motiv till ideellt arbete, för nästan alla 

är det ett nödvändigt villkor. Att det ideella arbetet är roligt, utvecklande och inbegriper goda 

relationer räcker inte, det måste ha mottagarnytta för att vara meningsfullt. Om ingen har nytta av 

arbetet trivialiseras det och  kategoriseras till ett tidsfördriv (von Essen, 2008, s. 103).  
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6 Egna reflektioner 

Under skrivprocessen av denna studie noterar jag att volontärarbete och de äldre volontärernas 

drivkraft i mångt och mycket är politiskt förankrad. Detta trots att informanterna, mer på ett sekundärt 

sätt, talar om detta. Europas och Sveriges åldrande befolkning innebär både en utmaning och en 

möjlighet för den ekonomiska och sociala utvecklingen i Sverige så, jag menar att hälsofrämjande 

insatser för den åldrande befolkningen är en angelägen och central uppgift för att ta sig an denna 

situation.  

 Vi får ju i Sverige äldre som lever allt längre tid och ensamheten och isoleringen är ett problem 

som kommer att öka. Ett exempel på detta är att seniorbostäder erbjuds på många håll endast  personer 

som har fyllt femtiofem år men inte är äldre sjuttiofem. Därmed utesluts många äldre från möjligheten 

att få flytta till ett boende som skulle passa dem bättre än den gamla bostaden. Dessutom finns det 

låneinstitut som endast lånar ut pengar till dem som fyllt 18 år men inte 69, 70 eller 79 år. I något fall 

krävs att lånet är slutbetalt före 80 års ålder. Detta medför hinder för äldre när det t.ex. gäller flytt till 

en bostad som bättre motsvarar den äldres behov.  

 Detta kallar jag för diskriminering av de äldre i vårt samhälle. Kanske denna politiska ståndpunkt 

jag ger uttryck för står att finna hos alla som arbetar med socialt frivilligt arbete? Kanske det alltid 

finns en form av protest mot samhällets krassa syn på behövande, tänker jag. Att arbeta ideellt kanske 

alltid är en form av demonstration då det oftast finns en möjlighet att göra liknande saker i avlönad 

form. Jag tänker på att arbeta inom hemtjänsten, som socialsekreterare eller som avlönad på en 

frivilligorganisation. Kanske det också är den här fria känslan som lockar att man kan göra liknande 

arbete som man hat gjort innan men nu utan begränsningar i form av tid eller etiska riktlinjer, tänker 

jag.  

 Åldersdiskriminering, menar jag, är bara ett uttryck för diskriminering som finns i samhället, 

diskriminering gällande kvinnor och invandrare är andra.  I svensk lag finns numera en reglering 

gällande diskriminering av äldre men denna omfattar endast äldre i yrkeslivet så jag menar att man 

måste gå ett steg längre och även se över de svenska pensionärernas situation. Det kan inte fortsätta 

vara så att samhället kalkylerar med att frivilligorganisationer som Viljan täcker upp så fort det uppstår 

luckor och brister i välfärden. Våra äldre människor har rätt till ett värdigt liv, även som gammal, sjuk 

eller svag. Jag tror att en alternativ väg ut ur detta dilemma är att samhället i högre grad måste 

uppmuntra äldre att delta i samhällslivet. Att vara extrafarfar/farmor eller extra resurs i skolorna är ett 

gott exempel som borde följas av fler.  

 Jag skulle vilja föreslå att åldern för pensionen bör kunna utsträckas till 70 år för den som orkar 

och önskar, istället för dagens 65-67 år. Mitt privata belägg för denna åsikt är min äldre kvinnliga 

släkting (82 år gammal) som har haft en massa överskottsenergi sedan den dagen hon fyllde sextiosju 

och gick i pension. Flera år av outnyttjade resurser och ibland en uppdämdhet hos henne som uttrycks 

som frustration i olika former. Frustration över att familjen inte behöver all den hjälp som hon nu är 
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villig att ge och de långsamma eftermiddagarna med korsordslösning med enda avbrott av 

nyhetssändningarna på tv. 

 Så jag menar att frågan om Sveriges ökande antal äldre är en politisk sådan och kommer att vara 

framtidens problem med mina framförda infallsvinklar. Jag tänker då på aspekterna åldrandets brist på 

värdighet, åldersdiskriminering samt våra pensionärer som en outnyttjad resurs i samhället. 

Pensionärerna, menar jag, är faktiskt framtidens problem eller framtidens möjlighet och beroende på 

vilket perspektiv man väljer att se det från. Man kan fråga sig om det inte bara är samhällets 

konstruktion som säger att man inte är arbetsför bara för att man har passerat åldern sextiofem?  

 Jag tror att det behövs en attitydförändring gällande äldres delaktighet i samhället. Inte alla äldre är 

så drivna och företagsamma som dem jag har mött på Viljan. Samhället måste aktivt arbeta för att 

engagera och uppmuntra dem som sitter hemma och undrar vad livet blev av. Det är inte tradition i 

Sverige att de gamla arbetar så mycket efter pensioneringen men det har ju inte heller, historiskt sett, 

var en tradition att de gamla har det så materiellt sett bra och lever så länge som de gör idag.  

 Jag föreslår att vi, när det gäller denna fråga, följer efter exemplet med kampen mot fetman, där 

läkaren numera har möjlighet att ordinera promenader och annan träning på recept. Läkaren kan då 

skriva ut en ordination till ett volontäruppdrag istället för att skriva ut ett recept på antidepressiva 

medel.  

 Jag tycker att jag, i denna studie, har belyst att mina informanter talar om de trivs bättre med livet 

sedan de började arbeta som volontärer på föreningen Viljan. Jag tror att det kryllar av blivande 

volontärer där ute som bara väntar på att ”tagas i anspråk” för att avslutningsvis citera författaren 

Patricia Tudor Sandahl. 
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8 Bilaga 

8.1 Intervjuguide 

 

Bakgrund 

Vad heter du och vart bor du? 

Hur gammal är du? 

 

Volontärarbetets historik och praktiska uppgifter 

Vill du berätta vad du gör när du arbetar som volontär? 

Hur länge har du arbetat som volontär? 

Hur kom det sig att du började arbeta som volontär? 

I vilken mån har dina förväntningar infriats? 

Hur kom du i kontakt med Viljan? 

 

Livet som pensionär 

Vad arbetade du med innan du blev pensionär? 

Kan du berätta om hur det är att vara pensionär? 

Vilka skillnader och likheter finns det med yrkeslivet? 

 

Drivkrafter och övriga effekter 

Vilka sociala effekter har du upplevt i ditt liv sedan du började arbeta frivilligt? 

Hur kommer det sig att du arbetar som frivillig? 

Finns det någon nackdel eller etiska dilemman med att arbeta som frivillig? 

 

Tre olika perspektiv 

• Tror du att det finns en högre makt eller något som är större än oss människor? 

I så fall vill du beskriva det lite närmare och tror du att det har påverkat dig att arbeta som volontär på 

Viljan? 

 

• Har du en politisk övertygelse och är du aktiv i den? 

I så fall vill du beskriva det lite närmare och har den påverkat ditt val att arbeta som frivillig på Viljan? 

 

• Ser du det ideella arbetet som en ersättning för det avlönade arbetet? 

I så fall vill du beskriva det lite närmare? 
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Tidigare inverkan 

Vad har du fått behovet av att arbeta med socialt arbete tror du? 

Finns det någon i din närhet som har arbetar eller har arbetat på liknande sätt? 

 

Framtiden 

 

Hur länge tror du att du kommer att arbeta som volontär? 

 

Hur tror du att det frivilliga arbetet i Sverige kommer att se ut i framtiden? 

 


