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Förord 

Ideellt arbete är något som följt mig sedan mina uppväxtår eftersom mina föräldrar arbetat 

med socialt arbete utomlands och där tagit emot många volontärarbetare. I den här uppsatsen 

har jag nu möjlighet att fördjupa mig i ämnet som ligger mig nära. Jag tycker det är 

spännande och vill komma närmare vilken betydelse och mening ideellt arbete fyller hos dem 

som utför det. I min uppsats har jag valt att avgränsa mig och undersöka det ideella arbetets 

betydelse bland äldre kvinnor och män som arbetar i en secondhand-butik i en mellanstor stad 

i Sverige. Hur kommer det sig att man vid pensionsåldern väljer att fortsätta arbeta och 

dessutom ideellt? 

     Jag vill framföra ett stort tack till mina respondenter och secondhand-butikens 

verksamhetschef som ställt upp och bidragit med värdefull information, utan er hade jag inte 

kunnat skriva den här uppsatsen. Jag har lärt mig mycket och inspirerats av ert engagemang 

och entusiasm. Ett varmt tack riktar jag även till Pernilla Liedgren Dobronravoff som handlett 

mig på ett ovärderligt sätt genom kloka råd och god uppmuntran.  

 

Stockholm juni 2011 

Anna-Carolina Järpehag
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka den betydelse ideellt arbete har bland äldre 

kvinnor och män. Jag har valt att genomföra studien utifrån ett induktivt angreppssätt, vilket 

innebär att jag utgår ifrån informanternas egna uppfattningar och sedan skriver analysen 

utifrån det. För att få svar på mitt syfte har jag genomfört sex kvalitativa intervjuer med 

personer som arbetar ideellt i en secondhand-butik där 115 äldre kvinnor och män engagerar 

sig frivilligt. Verksamhetens mål är att hjälpa behövande människor ute i världen och i 

Sverige genom ekonomiskt bidrag och gåvor.  

     Studiens empiriska resultat presenteras i olika teman jag funnit centrala, vilka har 

analyserats med hjälp av tidigare forskning som dels berör betydelsen av ideellt engagemang 

hos den svenska befolkningen samt vilka drivkrafter och motiv som kan ligga till grund. Jag 

har också analyserat resultaten utifrån fyra teoretiska perspektiv som berör det goda åldrandet, 

aktivitets-, disengagemangs-, roll- och kontinuitetsteorin.  

Svårigheten med att undersöka och värdera det ideella arbetets betydelse är att varje 

människa är unik och man kan inte bortse från skillnader inom åldersgruppen, såsom 

personlighet, aktivitetsbehov, social status, ekonomi och hälsotillståndet. För att undersöka 

betydelsen av det ideella arbetet krävs det därför att man ser till individens egna upplevelser, 

värderingar och uppfattningar som både kan skilja sig och likna varandra. För mina 

respondenter är secondhand-butiken en plats där olika slags intressen förenas såsom att hjälpa 

människor i nöd, använda sina färdigheter och kreativitet, gemenskap med andra, färdigställa 

och återanvända begagnade saker samt utöva den kristna tron i praktisk handling. 

Resultatet av min studie visar att det ideella engagemanget för mina respondenter är av 

betydelse och att det fyller en viktig funktion i deras vardag. Fler uttrycker att det betyder 

mycket att ha en social gemenskap och uppgift att gå till i vardagen samt att det känns 

värdefullt att som pensionär få vara till nytta. 

 

Nyckelord: Ideellt och frivilligt arbete, engagemang, äldre, betydelse 

Keywords: Nonprofit and voluntary work, commitment, elderly, significance 
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Inledning 

Varför tar vi på oss oavlönat arbete? Hur många är det som kan tänka sig att arbeta på sin 

fritid utan att få någon ersättning? Sverige är ett unikt land vad gäller föreningsliv. Enligt 

befolkningsstudien Svenskarnas engagemang är större än någonsin (Svedberg, von Essen & 

Jegermalm, 2010), är det omkring 86 procent av medborgarna i åldrarna 16-84 år som är 

medlemmar i någon av landets 150 000-200 000 olika föreningar. Det som utmärker det 

svenska föreningslivet är att dess verksamheter i stor utsträckning bygger på ideella insatser 

och på medlemsinflytande. Insatser som görs i frivilliga organisationer motsvarar omkring 

400 000 heltidsarbeten. Att ungefär hälften av den vuxna befolkningen arbetar ideellt gör de 

svenska medborgarna exceptionellt aktiva i ett internationellt perspektiv (a. a. s. 9-10, 13, 18). 

Vi placeras i topp tillsammans med holländare, norrmän och amerikaner. Idrottsföreningar 

dominerar fortfarande när det kommer till flest aktiva; cirka 20 procent av alla vuxna svenskar 

arbetar ideellt inom idrotten, följt av engagemang inom socialt inriktade organisationer, 

kulturföreningar och fackföreningar. I de politiska organisationerna är det mindre än två 

procent som engagerar sig ideellt. Ännu sämre ser läget ut för kvinnoorganisationer, 

miljöorganisationer, fredsorganisationer och organisationer med internationell inriktning där 

siffrorna är mycket låga (a. a. s. 20-21).  

     Frivilligt arbete uppvisar vissa könsmönster. Män och kvinnor är engagerade inom lite 

olika områden och det är en större andel ideellt engagerade män än kvinnor beroende på hur 

man definierar ideellt arbete. Kvinnor är mer förankrade i engagemang med social inriktning 

medan männen är mer fritidsorienterade. Befolkningsstudien visar på en uppåtgående trend i 

ideellt engagemang bland de äldre åldrarna. Detta är inte konstigt med tanke på att allt fler 

svenskar förblir friska och resursstarka allt högre upp i åldrarna (a.a. s. 17, 22). ”Longevity 

has been the success story of modern society” menar Phillips et al (2006, s. 9). Jegermalm & 

Grassman skriver i deras studie att ideella och informella insatser fortsätter att vara vanliga 

fenomen i Sverige och särskilt bland äldre. Författarna lyfter även fram det kumulativa 

medborgarskapet, vilket innebär att de som redan är engagerade har en tendens att engagera 

sig ännu mer. Vilka är då dessa aktiva medborgare? Här behöver vi mer kunskap skriver 

författarna (2011 s. 81, 91).  

     Gunnarsson (2011, s. 63) skriver att dagens ålderdom är en livsfas som borde studeras 

eftersom de som idag är pensionärer och de som i framtiden kommer att gå i pension kan 

räkna med ett pensionärsliv omkring 20 år eller mer. Alltså nästan lika lång tid som de 

förvärvsarbetat och därför kan de knappast uteslutas från arbetslivet. Författaren presenterar 
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också att forskning om tredje åldern har fallit mellan stolarna inom svensk sociologi men att 

den är viktig, dels för att förstå vår nutid och den växande grupp äldre personers 

vardagsverklighet. De forskningsbehov författarna presenterar sporrar mig att själv inhämta 

mer kunskap om personers sysselsättning i vardagen efter pensionsåldern. Syftet med min 

uppsats är därför att undersöka hur äldre kvinnor och män beskriver det ideella arbetets 

betydelse för dem samt för deras vardag. Jag tänker att ideellt arbete skapar viktig 

förutsättning och möjlighet för den växande grupp pensionärer till fortsatt aktivitet och 

engagemang, allt utifrån individens ork och vilja. Studier visar att de personer som tidigare i 

livet deltagit i fritidsaktiviteter och engagemang även fortsätter med det i hög ålder (a.a. s. 

65).  Enligt von Essen (2008, s. 3) har det frivilliga arbetets betydelse för demokratin och 

välfärden undersökts, dess omfång och struktur har kartlagts och även dess ekonomiska värde 

beräknats. Men ännu vet vi förhållandevis lite om vad det ideella engagemanget betyder för 

dem som utför det. Vidare menar von Essen att man undersöker en viktig form av 

medborgarskap i det svenska samhället då man ber människor tänka efter vad de gör när de 

arbetar ideellt. För att mer konkret undersöka detta har jag valt att intervjua sex äldre kvinnor 

och män som arbetar ideellt i en secondhand-butik i en mellanstor stad i Sverige.  

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka den betydelse ideellt arbete har bland äldre kvinnor och 

män. 

 

Begreppsdefinitioner 

Jag kommer här nedan att ge definitioner till de begrepp som är centrala i min uppsats. 

När det gäller frivilligt arbete, eller ideellt arbete som det ibland kallas, har jag valt att 

använda mig utav definitionen: oavlönat arbete som utförs på frivillig grund och inom ramen 

för organisationer och för människor som man inte har en given förpliktelse till (Gynnerstedt 

& Wolmesjö, et al., 2011, s. 82).  

     Informella insatser kan handla om en mängd olika hjälpinsatser, som sker på ömsesidig 

basis, för släktingar som man inte sambor med, eller grannar, vänner eller arbetskamrater. Till 

exempel skjutsning, matinköp, barnpassning, omvårdnad eller annan hjälp (Svedberg, Von 

Essen & Jegermalm, 2010, s. 43) 

     En frivillig organisation skiljer sig från offentlig sektor genom att de bildas utifrån 

individers gemensamma intressen. Dessa har en viss offentlig karaktär och organisatorisk 

form men kan bildas och upplösas utan myndighetsbeslut. En frivillig organisation syftar inte 
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till privat vinst och bygger på någon form av personligt medlemskap och frivillig anslutning 

(SOU 1993:82, s. 35-36).  

     Jag kommer att använda vissa begrepp synonymt med varandra såsom ideellt arbete, 

frivilligt arbete, ideellt engagemang, frivilligt engagemang, likaså ideell och volontär. Mina 

intervjupersoner kommer att benämnas som respondenter eftersom det finns en skillnad på 

respondent och informantintervju. En respondentintervju går ut på att intervjua personer som 

själva är eller har varit delaktiga i den företeelse jag studerar. Informantintervju innebär att 

man intervjuar personer som själva står utanför den företeelse jag studerar men som har 

mycket att säga om saken (Holme & Solvang, 1997, s 104). I min uppsats är syftet att 

intervjua individer som själva är ideellt aktiva.  

 

Vidare framställning 

I nästa kapitel En organisationsöversikt ger jag en beskrivning av den verksamhet där mina 

respondenter engagerar sig ideellt. Metodkapitlet beskriver de olika stegen i mitt 

uppsatsskrivande och hur jag resonerat kring dem, såsom urval av respondenter, intervjuerna 

och mina etiska överväganden. Därefter presenterar jag Tidigare forskning samt de Teorier 

jag valt. I Resultatredovisning presenterar jag de teman som framkommit i intervjuerna samt 

kopplar dessa till tidigare forskning och teorier. Avslutningsvis för jag en Slutdiskussion 

utifrån uppsatsens syfte.  
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Beskrivning av verksamheten 

Informationen har jag inhämtat från informationsbroschyrer från åren 2004, 2006 och 2010 

samt genom muntlig kommunikation med butikernas verksamhetschef som även läst igenom 

och godkänt den skrivna informationen här nedan. Secondhand-butiken och 

verksamhetschefens namn och referenser kommer inte att nämnas i uppsatsen av etiska skäl, 

för vidare information hänvisar jag till den etiska diskussionen på sida 15.  

     Secondhand-butiken startade för 15 år sedan med Evangeliska frikyrkan1 (i fortsättningen 

EFK) som huvudman. De som grundade verksamheten bestod av en grupp nyblivna 

pensionärer, ”vilka såg nöden i världen, funderade och handlade”. Målet var att frigöra pengar 

till olika sociala hjälpprojekt, främst till olika länder utanför Sverige men även till 

närområdet. Efter mycket planering och arbete drog verksamheten igång i augusti 1995. 

Ganska snart växte verksamheten, personalstyrkan utökades och ny lokal behövdes. Idag 

består verksamheten av flera butiker i Sverige.  

     Arbetet med att till exempel hämta, ta emot, sortera och göra i ordning gåvor som sedan 

säljs utförs av cirka 130 personer som på olika sätt hjälper till. De volontärer som arbetar på 

ideell basis består av cirka 115 personer, dock finns även en liten grupp arbetspraktikanter 

från Arbetsförmedlingen, Svenska för invandrare och Frivården. Den ideella styrkan består av 

cirka 60 procent kvinnor och 40 procent män. Verksamheten har tre personer som är 

anställda, vilka arbetar med administration, logistik och personalfrågor. Alla som deltar i 

arbetet bjuds på fika två gånger om dagen. På försommaren brukar en trivselresa för 

personalen anordnas och innan jul bjuds alla till julbord eller julkonsert. Dessa arrangemang 

är en uppmuntran och ett sätt att visa tacksamhet från organisationens sida.  

     Varje år kan butikerna tack vare de som skänker saker och/eller handlar skicka omkring 

fem miljoner kronor till olika projekt. 35 procent av intäkterna går till organisationens 

omkostnader. Av överskottet är det 40 procent av pengarna som går till EFK:s sociala projekt 

och 40 procent som går till Ge för livets sociala projekt som är en insamlingsorganisation 

inom EFK. De har redan etablerade kanaler för överföring av pengar och samarbetspartners 

som garanterar att hjälpen når fram på ett säkert sätt. De resterande 20 procent av överskottet 

har personalen inom butiken själva ansvar att fördela utifrån olika organisationer och projekt 

som ansöker om bidrag. Det finns även kunder som ansöker om ekonomisk hjälp till olika 

projekt. Bidrag betalas inte ut till privatpersoner endast via organisationer. Verksamheten har 

                                                           
1
Evangeliska frikyrkan är ett kristet samfund som består av cirka 300 församlingar i Sverige, med cirka 30 000 

medlemmar. Församlingarna har gemensamma engagemang inom mission, internationellt och i Sverige. 

Tillsammans delar de visionen "Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela 

världen" (www.efk.se).  
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också en buffert för oförutsedd katastrofhjälp i världen. Secondhand-butikens policy är att ge 

hjälp till sociala projekt, såsom katastrofhjälp, barnavård, mödravård, sjuk- och hälsovård, 

skolundervisning, teknisk utbildning, hjälp till självhjälp, stipendier, brunnsborrning, 

skolbyggnation med mera. Varje år stöttar butiken olika projekt i cirka 40 olika länder. Sedan 

2006 skickar de fullastade långtradare, cirka 600 kubikmeter per år, med möbler, kläder, 

leksaker och husgeråd till ett hjälpprojekt i Estland. Till Rumänien, Ukraina, Bulgarien och 

Lettland skickas också 600 kubikmeter kläder per år.  

     Secondhand-butiken har sedan starten en trogen kundkrets som besöker dem. Många 

handlar och fyndar, vissa kommer för gemenskapens skull, andra för en fika i cafeterian. 

Butiken har öppet för försäljning cirka fyra timmar två till tre dagar i veckan. Under de andra 

dagarna finns personalen på plats för att ta emot och hämta gåvor, tvätta, laga, putsa, 

förbereda inför försäljning samt sortera den del av gåvor som ska iväg till hjälpsändning. 

Butiken är indelad i olika avdelningar, till exempel: husgeråd, textilier, kläder, skor, väskor, 

böcker, möbler, leksaker, elartiklar, mattor, tavlor. Det finns ett mycket varierat sortiment för 

kunderna. De volontärer som engagerar sig ideellt ger många timmar av sin tid till 

verksamheten, minst 1500 frivilliga timmar i veckan.  

 

Villkor för volontärskap 

Secondhand-butiken bygger sin verksamhet på kristna grunder. Dock behöver man inte vara 

kristen för att få engagera sig ideellt, men man måste dela värderingarna om att arbetet sker 

på ideell basis med fokus på den andres väl, man måste följa och respektera de trivselregler 

som finns och som gäller all personal samt vara lojal mot verksamheten. Verksamheten leds 

av en arbetsgrupp som består av sammanlagt åtta volontärer från stadens båda butiker med en 

mandatperiod på två år och strävar efter lika antal kvinnor som män. Arbetsgruppen består 

likaså av verksamhetens tre anställda och vid sammanträde finns även EFK och Ge för livet 

representerade.  

     Rekrytering av ideell personal till verksamheten sker genom att själva butiken sätter upp 

rekryteringslappar som erbjuder engagemang, via informella kontakter med vänner som redan 

är engagerade samt genom rekryteringsbesök i olika kyrkor och pensionärsföreningar, med 

mera. Secondhand-butiken erbjuder möjlighet för intresserade att komma och prova på arbetet 

innan de bestämmer sig för att ideellt engagera sig och bli del av arbetsstyrkan. 
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Metod 

I det här avsnittet redovisar jag tillvägagångssättet för hur jag valt att genomföra min studie 

och uppnå mitt syfte.  

 

Metodval 

Jag har i min uppsats valt att arbeta utifrån ett induktivt angreppssätt, vilket innebär att jag 

utgår ifrån mina respondenters egna uppfattningar och sedan skriver analysen utifrån det 

(Dalen, 2008, s. 50). Eftersom mitt syfte är att undersöka det ideella arbetets betydelse bland 

äldre kvinnor och män anser jag att syftet bäst nås genom detta tillvägagångssätt.  

     I en studie måste forskaren välja hur empirisk data till undersökningen ska samlas in, detta 

kan ske genom kvalitativ eller kvantitativ metod. I min undersökning har jag valt att arbeta 

utifrån den kvalitativa metoden. Den ger mig till skillnad från kvantitativ metod större 

möjlighet till en mer fördjupad helhetsförståelse för betydelsen av det ideella arbetet hos de 

människor som engagerar sig. Jag är intresserad av respondenternas egna berättelser och 

genom kvalitativa intervjuer får jag möjlighet att ställa följdfrågor och därmed få fördjupande 

och kompletterande svar. Val av kvantitativ metod skulle inte ge mig samma möjlighet 

eftersom en enkätundersökning består av fasta frågor med begränsat antal svarsalternativ. 

Detta gör att en enkät inte är det ultimata sättet för mig att samla in mitt empiriska material 

på. Jag är i min studie inte intresserad av att göra statistiska generaliseringar och söka 

beskriva och förklara det gemensamma och representativa. Jag är ute efter en förståelse för 

det säregna och det unika för varje respondent samt deras personliga reflektioner (Holme & 

Solvang, 1997, s. 78-80).  

 

Urval 

Jag har valt att intervjua sex av 115 äldre kvinnor och män som engagerar sig ideellt i en 

secondhand-butik i en medelstorstad i Sverige för att närmare undersöka den betydelse detta 

engagemang ger dem. Att jag valde att genomföra mina intervjuer i just den här verksamheten 

beror på fler faktorer, för det första fyndar jag själv gärna second-handvaror för designens och 

miljöaspektens skull. Sedan fascinerar det mig att arbetet till största del sker ideellt och av 

äldre människor, samt att visionen är att hjälpa andra medmänniskor. 

Det finns olika sätt att välja ut respondenter till en studie, en av dem är urval enligt 

självselektion som jag delvis använt mig av i min studie. Denna innebär att de blivande 

deltagarna själva bestämmer och anmäler om de vill delta i studien (Larsen, 2009, s. 77). Det 
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finns både fördelar och nackdelar med detta urval, det går inte att generalisera. De personer 

som väljer att delta i undersökningen är inte självklara representanter för alla ideellt 

engagerade. Holme & Solvang (1997, s. 183) ställer sig kritiska till urvalsmetoden, de menar 

att grund finns att anta att de som självmant anmäler sig systematiskt avviker från 

populationen. Detta kommer att märkas i de svar som respondenterna ger (Larsen, 2009, s. 

78). Jag är medveten om att mina respondenter inte är representativa för hela ideella 

arbetsstyrkan i butiken. De representerar en aktiv och mycket engagerad grupp som tänkt 

igenom sitt engagemang och möjligen är en positivare än de som inte anmält sig, men detta 

kan man inte veta. 

     För att komma i kontakt med potentiella respondenter bjöd verksamhetschefen, som jag 

först tog kontakt med, in mig till ett personalmöte för att jag personligen skulle få presentera 

mig själv, uppsatsens syfte samt fråga efter medverkanden. Tre av respondenterna kom 

självmant fram efter mötet och anmälde sig. Av resterande respondenter var det två som 

verksamhetschefen rekommenderade och en som jag själv tillfrågade efter mötet. De kriterier 

jag muntligt presenterade var önskan om tre kvinnor och tre män att intervjua med varierande 

arbetsuppgifter och varierande tid inom verksamheten, detta för att få en så stor 

variationsbredd som möjligt i materialet. För att få ännu större variationsbredd än vad jag fick 

skulle jag möjligen ha specificerat mina kriterier ännu mer. Att jag tog hjälp av 

verksamhetschefen i urvalsprocessen kan ha påverkat studiens resultat då han kan ha 

rekommenderat de personer som han trodde skulle ge en positiv bild av organisationen.  

     Platsen för intervjun fick respondenterna själva välja för att de skulle få känna sig 

bekväma och trygga, till exempel i hemmet, i secondhand-butiken eller på annan plats. De 

flesta valde att intervjuas i butiken medan andra valde det egna hemmet. Jag har reflekterat 

över respondenternas inställning till att bli intervjuade. Alla hade en positiv inställning och 

fler sa att de hoppades på att kunna hjälpa till och bidra till en god uppsats. Några hade en 

blygsam inställning och trodde inte att de skulle ha mycket att berätta. De respondenter jag 

var hemma hos upplevde jag som något öppnare och bekvämare i intervjusituationen än de 

andra. För en kort beskrivning av respondenternas bakgrund hänvisar jag till analysdelen där 

de omnämns med fingerade namn och åldrar.  

 

Tillvägagångssätt 

Intervjuerna 

För att få en djupare inblick i hur mina respondenter upplever sitt ideella engagemang, har jag 

utformat min intervjuguide på ett semistrukturerat sätt (se bilaga 2). Detta betyder att det 
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varken är ett öppet vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. För att uppnå detta har jag på 

förhand valt ut olika huvudfrågor som intervjun ska kretsa kring för att sedan med hjälp av 

spontana följdfrågor få möjlighet att fördjupa mig i respondenternas svar (Dalen, 2008, s. 30-

31, Kvale & Brinkmann, 2009, s. 42). Den kvalitativa forskningsintervjun ger mig ett 

privilegierat tillträde till människors upplevelse av den levda världen, med andra ord deras 

egna livsvärldar. Livsvärlden definieras som respondenternas subjektiva upplevelse av 

verkligheten och hur de själva förhåller sig till den (Kvale & Brinkmann 2009, s. 43-45). 

Syftet med mina intervjuer är inte att komma åt bestämda svar utan respondenternas egna 

unika upplevelser av sitt ideella engagemang. Dalen (2008, s. 31) beskriver områdesprincipen 

som pekar på vikten av att jag i slutet av intervjun ställer mer öppna och generella frågor. Jag 

avslutade därför varje intervju med att ge respondenterna möjlighet att komplettera 

intervjumaterialet.  

     Antalet genomförda intervjuer är sex stycken och varade 30-45 minuter. Alla respondenter 

intervjuades enskilt och under intervjuernas gång använde jag mig utav sex stycken 

huvudfrågor som jag vid behov fördjupade med hjälp av följdfrågor. Respondenterna fick ett 

samtyckesbrev utarbetat av mig där jag redogjorde för uppsatsens syfte samt respondenternas 

roll och medverkan. Formuläret fick respondenterna läsa igenom och skriva under för att 

undvika missförstånd. Frågorna presenterade jag inte i förväg eftersom jag ville att svaren 

skulle vara så spontana som möjligt. Alla respondenter godkände ljudinspelning under 

intervjutillfället.  

 

Bearbetning  

Efter att ha genomfört intervjuerna var mitt nästa steg att transkribera dem. Kvale & 

Brinkman (2009, s. 221-223) beskriver fem olika steg för hur analysen av en intervju kan ske, 

vilka jag utgått från. Det första steget innebar att jag läste igenom intervjumaterialet för att 

skapa mig en god helhetskänsla. Därefter sökte definiera de centrala meningsenheter som 

framkom i materialet. Vidare antecknade jag och försökte uppfatta, tolka och definiera 

övergripande teman utifrån respondenternas beskrivningar, detta för att sedan nyansera 

underteman. De olika teman som utgör grunden för min teoretiska analys är: Gamla i gemet, 

Nykomlingarna, Tid, Det speciella med verksamheten följt av underteman och Informella 

insatser och andra aktiviteter.  

     Inspelningarna började jag transkribera så fort som möjligt efter varje genomförd intervju. 

Alla transkriberade jag ordagrant förutom de delar som var uppenbart irrelevanta. Patel & 

Davidsson (2003, s. 119) skriver om vikten av att påbörja bearbetningen av en intervju medan 
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den finns färskt i minnet. De menar på att ju längre tid som går desto svårare är det att få ett 

”levande” förhållande till sitt material. I min analystext har jag valt att varva citat från 

respondenterna med mina sammanfattningar och tolkningar samt strävat efter en bra balans 

mellan dessa. Om citaten är för få och den kommenterande texten överväger får läsaren en 

färdig tolkning och kan själv inte avgöra dess trovärdighet. Om den kommenterande texten är 

för liten och citaten för många kan texten bli tråkig eftersom mycket av analysen överlåts åt 

läsaren (a.a. s. 120). För att underlätta förståelsen och innebörden av citaten för läsaren har 

jag i några av citaten övervägt varsam redigering vid vissa tillfällen och där skrivit om 

talspråk till skriftspråk. Av samma anledning har jag även valt att markera (…) då jag inte 

tagit med vissa ord ur längre meningar. Jag har varit mån om att inte använda citat som är 

tagna ur sitt sammanhang.  

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Begreppet validitet innebär att jag i min studie undersöker det jag uppger att jag ska 

undersöka (Kvale & Brinkman, 2009, s. 264, Patel & Andersson, 2003, s. 98-99). För att 

uppnå hög validitet beskriver Kvale & Brinkman (2009) vikten av forskarens trovärdighet och 

hantverksskicklighet som baserar sig på att ständigt kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt 

tolka sina reslutat (s. 266-268). För att uppnå ovanstående har jag i min uppsats hela tiden haft 

mitt syfte i åtanke och strävat efter transparens genom att så noggrant som möjligt redovisa 

och motivera forskningsprocessen och de val jag gjort i mitt uppsatsarbete. För att 

åstadkomma hög validitet har jag i linje med mitt syfte att undersöka betydelsen av ideellt 

arbete bland äldre kvinnor och män intervjuat personer som just arbetar ideellt. Jag har även 

strävat efter att utforma mina intervjuer på det sättet att respondenterna så utförligt som 

möjligt kunnat beskriva sina livsvärldar och uppfattningar. Jag har också varit mån om att 

kritiskt analysera mitt empiriska material, mina teoretiska utgångspunkter, min egen 

förförståelse och tolkningar. I analysen av intervjuerna har jag valt de teman som varit 

återkommande i respondenternas svar (a.a. s. 45-46, 267).  

     Reliabiliteten, själva tillförlitligheten, bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggrann 

jag är vid bearbetningen av informationen (Holme & Solvang, 1997, s. 163). Patel & 

Andersson (2003, s. 100-101) skriver att man vid kvalitativa undersökningar kan kontrollera 

reliabiliteten genom att ha med ytterligare en intervjuare vid intervjutillfället. Eftersom jag 

inte haft denna möjlighet har jag ökat reliabiliteten genom att spela in intervjuerna och sedan 

ordagrant transkribera materialet. Inspelningarna har möjliggjort för mig att kontrollera att jag 

uppfattat respondenternas information och svar korrekt. Jag har använt mig av samma 



 

12 

 

intervjuguide under alla intervjuer även om följdfrågorna varit olika. I kvalitativa 

undersökningar är det inte lika enkelt som vid kvantitativa att säkra hög reliabilitet. I 

intervjuer finns risk att det respondenten berättar påverkas av situationen samt intervjuaren 

och får viss betydelse för det som sägs precis där just då (Larsen, 2007, s. 81). Med samma 

intervjuguide fast en annan dag eller med en annan intervjuare skulle respondenten kanske 

svara något helt annat.  

     Generaliserbarhet handlar om i vilken utsträckning studiens resultat kan gälla till exempel 

för en hel population eller grupp. En vanlig invändning mot intervjuforskning är att det är för 

få intervjupersoner för att man ska kunna generalisera resultaten (Kvale & Brinkman, 2009, s. 

280). I min studie har syftet varit att skapa en förståelse och se variationen i respondenternas 

individuella och unika upplevelser av ideellt engagemang i relation till sin kontext. Mitt fokus 

har därför inte varit att komma fram till generella slutsatser som kan appliceras på en större 

grupp människor (Patel & Andersson, 1993, s. 106).   

 

Metoddiskussion 

Studiens initiala syfte var att undersöka drivkrafter och motiv till ideellt arbete bland äldre 

kvinnor och män med frågeställningen vilken betydelse detta engagemang har för dem. Efter 

examinatorns uppmaning och i samråd med handledaren ändrade jag mitt syfte till att 

undersöka endast den betydelse ideellt engagemang har bland äldre kvinnor och män på grund 

av att det första ansågs för brett. Detta kan ha påverkat studiens resultat eftersom jag hade 

hunnit genomföra mina intervjuer. Hade jag haft det nuvarande syftet från studiens början 

hade jag kunnat utforma intervjufrågorna tydligare mot det nya syftet. Trots byte av syfte 

anser jag att studiens validitet inte påverkats negativt eftersom intervjuguiden även var 

relevant för det slutgiltiga syftet (se bilaga 2).  

Fyra av mina sex respondenter visade sig ha lång erfarenhet i det ideella engagemanget på 

secondhand-butiken eftersom de var med och startade verksamheten vilket kan ha påverkat 

svaren på intervjufrågorna. Det visade sig att dessa respondenter gav liknande svar och syn på 

deras ideella engagemang. För att få ännu större variationsbredd än vad jag fick skulle jag 

möjligen ännu tydligare ha specificerat kriterierna i urvalsprocessen. Dock anser jag att 

respondenterna representerar en grupp ideellt engagerade som kohererar med tidigare 

forskning och är intressant att studera.  Kvale & Brinkman (2009, s. 129ff) definierar att 

begreppet mättnad i kvalitativa studier betyder att man utför så många intervjuer att fler inte 

skulle tillföra någon ny kunskap. Syftet med min studie är komplext och det hade möjligen 

behövts fler intervjuer för att få en ännu bredare och djupare förståelse av det ideella arbetets 
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betydelse för äldre kvinnor och män. Om inte annat hade fler intervjuer kunnat tillföra nya 

resultat men det är svårt att veta. Utifrån Kvale & Brinkmans definition har min studie inte 

uppnått en fullständig mättnad, men jag kan hos respondenterna se återkommande svar och 

beskrivningar som stämmer överrens med tidigare forskning och som kan tyda på en mättnad.  

Att utöka antalet intervjuer har i den här studien inte varit möjligt på grund av begränsad 

tid för genomförandet av skrivandet och C-uppsatsens omfång. Mot detta anser jag mig ändå 

ha besvarat mitt syfte och att studien i sin helhet håller en god kvalité. 

 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden är en viktig del i forskarens vardag och inte minst i min studieprocess. 

Jag har beaktat Lagen (2003: 460) om etikprövning av forskning. I min studie beaktar jag 

lagrummen 16, 17 och 19 §, vilka är kraven på information och samtycke. Detta har jag gjort 

genom att tydligt informera om studiens syfte, respondenternas villkor och roll för 

medverkan, både vid förfrågan om deltagande och vid intervjutillfället (se samtyckesbrev 

bilaga 1). När det kommer till respondenternas roll i studien informerades de om att 

medverkan är frivillig och att de när som helst kan avbryta sin medverkan.      

     När det gäller konfidentialiteten informerades respondenterna om att de i uppsatsen skulle 

komma att benämnas med fingerade namn och åldrar, även att inspelningarna endast skulle 

användas som stöd för minnet och när uppsatsen är godkänd raderas. Likaså att ingen annan 

än jag har behörighet till intervjumaterialet. Innan påbörjad intervju fick varje respondent läsa 

igenom ett formulerat samtyckesbrev, som nämnts ovan, och där skriftligt godkänna sin 

medverkan. Angående nyttjande angavs information om att uppsatsen kommer att finnas 

tillgänglig för nedladdning på Ersta Sköndal högskolas hemsida och att ett exemplar kommer 

att skickas till secondhand-butiken.  

     Det är viktigt att jag i min studie är medveten om följder och risker som kan uppstå både 

för mina respondenter samt den större grupp som de representerar. Likaså är det viktigt att jag 

resonerar kring hur jag döljer respondenternas identiteter på bästa sätt (Kvale & Brinkmann, 

1999, s. 89-90). Mitt ämne bedömer jag inte vara till skada för varken respondenterna eller för 

verksamheten som organisation. Eftersom de volontärer jag intervjuar inte tillhör en särskilt 

utsatt grupp tror jag risken är liten för att kränka deras personliga integritet. Jag anser det ändå 

viktigt att reflektera kring dessa frågor, hur jag skulle hantera och förhålla mig till situationen 

om den skulle uppstå. Som jag tidigare redovisat har jag bytt ut respondenternas riktiga namn 

samt ändrat åldern en aning, trots detta är det möjligt att de själva kan identifiera varandra i 

studien eftersom de har sina tydliga roller och uppgifter inom verksamheten. Jag har i studien 
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valt att inte använda mig av verksamhetens namn eller vilken stad det gäller, detta för att 

säkerställa respondenternas anonymitet för läsarna samt för att förstärka fokuset på dem och 

inte på själva verksamheten. Av dessa skäl finns inga referenser till informationsbroschyrerna 

gällande beskrivningen av verksamheten eller verksamhetschefens namn. För tillgång till 

dessa kontakta uppsatsens författare.   

 

Litteratursökning 

För att hitta relevant litteratur till min studie har jag använt mig utav Libris databas, Ersta 

Sköndal högskolebiblioteks artikeldatabaser och DIVA-portal.  

      Vid sökningar på Libris portal har jag använt mig utav olika kombinationer av sökord som 

till exempel ideellt arbete*, ideellt arbete äldre*, frivilligt arbete äldre* och frivilligt arbete 

betydelse*. För att vidare hitta väsentlig litteratur har jag undersökt tidigare forskning och 

andra uppsatsers referenslistor. På databasen SOCIINDEX Fulltext sökte jag efter 

vetenskapliga artiklar. Jag använde mig utav sökord på engelska, såsom volunteer*, elder 

volunteering* och motivations to volunteer*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

Tidigare forskning 

Svenskarnas engagemang större än någonsin 

Svedberg, von Essen & Jegermalm (2010) kartlägger människors frivilliga engagemang 

utanför arbetslivet i Sverige. Undersökningen föregås av tre tidigare befolkningsstudier och 

speglar hur informella och ideella arbetsinsatser har utvecklats under tidsperioden 1992-2009. 

Författarna konstaterar att svenskarnas ideella engagemang fortsätter anmärkningsvärt stabilt. 

De som arbetar ideellt utför ofta insatser i mer än en organisation och den tid människor 

lägger ner på engagemanget har ökat (a.a. s. 5-13, 39). Den engagerade arketypen författarna 

presenterar är den som redan är mitt uppe i yrkeslivskarriären, välutbildad, socioekonomiskt 

välförankrad, har barn, svenskfödd, kommer från en familj med tradition av föreningsarbete 

och som redan är engagerad i andra områden. Den här personen har troligtvis fler informella 

nätverk än andra samt utför, vid sidan av sitt ideella arbete informella insatser (a.a. s. 40).  

     Rent tidsmässigt visar resultaten att män och kvinnor lägger ner lika mycket tid, dock är 

det cirka 400 000 fler män än kvinnor som engagerar sig ideellt (a.a. s. 17, 39). Eftersom 

ansvaret för familj och sysslor i hemmet fortfarande är ojämnt fördelat mellan könen kan man 

tänka sig att kvinnor skulle ha mindre tid över för ideellt engagemang. Det visar sig dock att 

de kvinnor som är mest aktiva är de som arbetar och har familj. Studien presenterar vikten av 

tillgång till sociala arenor, såsom arbetsplats, boende, föräldrar till barn i skola och olika 

fritidsaktiviteter. De människor som exponeras på dessa arenor blir oftast mer ideellt aktiva än 

andra. Vikten av dessa sociala arenor är att de ofta fungerar som en sluss för människor in i 

ideellt engagemang (a.a. s. 16, 39).  

     Studien visar på en ökning av insatser bland de äldsta kvinnorna och männen vilket 

författarna inte förvånas över eftersom fler håller sig relativt friska och resursstarka högre upp 

i åldrarna. Att få uppskattning och trevliga kamrater genom sitt frivilliga engagemang verkar 

vara viktigare ju äldre man är. Främst äldre kvinnor uppger att frivilliga insatser är en 

moralisk skyldighet medan äldre män menar på att det är ett sätt att aktivt delta i ett 

demokratiskt samhälle. Detta speglar det faktum att män oftare än kvinnor ingår i 

frivilligorganisationers styrelser och ledning (a.a. s. 28, 30). Motiven och anledningar till att 

arbeta ideellt är oftast flera. Att bidra till organisationen anges för övrigt från männens sida 

vara den största anledningen. Att vara till nytta för andra är ett vanligt skäl för kvinnor att 

delta i ideellt arbete. En annan anledning uppges också vara att få ägna sig åt sitt intresse. 

Liksom i tidigare studier anser de flesta att det är viktigt att ideellt arbete sker i gemenskap 

med andra och syftar till någon annans nytta (a.a. s. 28-39).  
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Studien visar även på att de informella insatserna fortsätter att ha en stor omfattning och att 

det är flest kvinnor som utför dessa, ett väntat resultat enligt författarna. Värdefullt att lyfta 

fram är gruppen som både utför informella insatser och arbetar ideellt. Det visar på ett så 

kallat kumulativt medborgarskap som betyder de som redan engagerar sig har en tendens att 

engagera sig ännu mer (a.a. s. 60) .  

     Det som sticker ut i denna studie är att författarna för första gången noterat slående höga 

siffror för ett annat engagemang, det som sker på internet och utanför det traditionella 

föreningslivet. Detta genom att ställa frågor om den enskilde engagerar sig via Internet, 

utanför föreningslivet och med andra ord varken via eller inom en traditionell förening eller 

organisation. Detta engagemang verkar inte vara en ersättning för det traditionella 

föreningslivet utan snarare ett komplement och är speciellt starkt bland yngre (a.a. s. 14, 57).  

 

Tredje åldern 

I antologin Tredje åldern - sociala aspekter och medborgarskap (Gynnerstedt & Wolmesjö, et 

al, 2011) problematiserar författarna begreppet tredje åldern som begrepp och fenomen, samt 

situationen för de personer som befinner sig i denna livsfas utifrån samhälleliga och främst 

sociala perspektiv. I fler av bokens kapitel framhålls att detta är ett forskningsområde att 

utveckla. Vad är då tredje åldern kan vi fråga oss? Kerstin Gynnerstedt definierar i sitt kapitel 

begreppet som en del av livsloppet där människor inte längre är aktiva i arbetslivet och som 

ännu inte är i behov av samhällets stöd och omsorg. Alltså den kategori av äldre människor 

som står mellan arbetsliv och omsorgsbehov. Vidare definieras den fjärde åldern som den del 

av livsloppet då man är beroende av andra för att klara sig eller är mycket skröplig 

(Gynnerstedt, 2011, s. 10). Gruppen äldre består i dagsläget därför av tredje åldern och av 

fjärde åldern som anses börja vid 80-85 års ålder. I statliga utredningar märks det att gränsen 

fjärde åldern är svår att definiera. Vid 65+ betecknas man i regel som äldre. Vid 75+ anses 

man vara äldre i behov av samhällets insatser. I Sverige bor i dagsläget cirka 9,3 miljoner 

människor och av alla dessa utgör 1,7 miljoner åldersgruppen 65+, alltså består 18 % av 

befolkningen av pensionärer. Författaren lyfter att den så kallade rekordgenerationen av 40-

talister är utmärkande friska och vitala och att de både vill och kan klara sig själva så länge 

som möjligt. Behoven av vård och omsorg uppstår oftast vid 80-årsåldern. Förvisso finns det 

en del 40-talister som är i behov av vård och omsorg redan nu. Vidare skriver författaren att 

förväntningarna på gruppen äldre yngre på grund av detta är stora, de ska både vara aktiva, 

ekonomiskt starka och klara sig själva (a.a. s. 11). Det finns endast lite forskning som berör 

hur livet under tredje åldern bör levas för att man ska kunna hålla sig aktiv och hur man kan 
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leva för att skjuta upp behovet av världssamhällets stöd. Forskning om tredje åldern är till stor 

del internationell och berör allt ifrån frivilligt arbete till boendeplanering, 

samhällsengagemang och socialpolitik med teoretisk anknytning till en rad olika akademiska 

discipliner (a.a. s. 13).  

    Magnus Jegermann och Eva Jeppsson Grassman skildrar i sitt kapitel äldres roller, profiler 

och engagemang i civilsamhället. De beskriver att det sociala medborgarskapet kan ta sig 

olika uttryck det vill säga allt ifrån gemenskap med grannar, engagemang i boendeförening 

eller att utanför frivilligorganisationen genomföra omsorgsinsatser till exempel. Författarna 

diskuterar om det är så att man kan vara engagerad i både frivilligt arbete inom en 

organisation och informellt hjälparbete eller om det är två alldeles för olika engagemang. De 

menar på att det nästan inte finns någon tidigare forskning på det området. I likhet med 

Svedberg, von Essen & Jegermalms studie bekräftar deras studie bilden av att informella och 

ideella insatser är vanliga fenomen i Sverige och inte minst bland äldre människor, framförallt 

i åldersgruppen 60-74 där det finns många aktiva medborgare. Författarna redovisar att 

informella insatser visat sig som mest utbrett i den åldersgrupp som brukar förknippas med en 

tredje åldern. Utifrån analysen urskiljer författarna fyra tydliga grupper av äldre i åldrarna 60-

84 som utför informella och frivilliga insatser samt en grupp som inte alls engagerar sig 

(Jegermann & Jeppsson Grassman, 2011, s. 91). Den första gruppen speglar de som utför 

informella insatser som även visat sig vara den mest “familjeorienterade” gruppen på grund 

av att de varje vecka träffar familjmedlemmar de inte sambor med. Färre uppger sig tillhöra 

informella nätverk eller att de träffar vänner varje vecka. I denna grupp är det också färre som 

skattar sin hälsa som god eller mycket god, likaså är det fler i gruppen som upplever psykisk 

ohälsa. De informella hjälpgivarna lägger ner fler timmar per månad på hjälpinsatser än de 

som engagerar sig frivilligt i en organisation. Kvinnor visar sig vara överrepresenterade i 

denna grupp av informella hjälpgivare. 

     Den andra gruppen består av de personer som är verksamma inom frivilliga organisationer 

och som karakteriseras som “utåtriktade”. Dessa personer, till skillnad från den första 

gruppen, deltar i informella nätverk och uppger att de varje vecka träffar vänner, samt skattar 

hälsan som god. Enligt författarna är det i andra länder vanligare att fler kvinnor än män utför 

insatser inom frivilliga organisationer, en bild som i Sverige inte stämmer där männen är 

överrepresenterade. Den tredje gruppen består av de som utför både informella insatser och 

arbetar ideellt. I tidigare forskning har de benämnts som “super-helper”-grupp eller som 

“doers”. Denna grupp ses som den mest resursstarka eftersom där finns störst antal med bäst 

självskattad hälsa och lägst antal som upplever psykisk ohälsa. Det är även fler som har en 
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universitetsutbildning. I denna grupp är männen överrepresenterade. Dessa dubbelengagerade 

personer utgör enligt författarna en illustration för det kumulativa medborgarskapet, att de 

som är engagerade har en tendens att engagera ytterligare (a.a. s. 92-93). Den fjärde gruppen 

består av de som varken utför ideellt arbete eller informella insatser. Denna grupp består 

främst av kvinnor och är den grupp där störst antal skattat sin hälsa som dålig och störst andel 

som upplever psykisk ohälsa. 

 

Det ideella arbetets betydelse 

Johan von Essen (2008) har ägnat sin avhandling åt att forska i det ideella arbetes betydelse 

för individen. För att undersöka detta har han intervjuat 40 personer som frivilligt engagerar 

sig i frågor om miljön, socialt arbete eller inom fotbollsklubbar. Författaren fokuserar på 

förhållandet mellan människan och samhället vilket inbegriper deras livsåskådningar. En 

människas livssyn beskrivs som ett svar på hur det känns att leva. von Essens främsta avsikt 

är att undersöka hur intervjupersonerna tolkar och beskriver det ideella arbetet och dess 

betydelse för dem, vilken samhällssyn och människosyn de uttrycker när de resonerar om sitt 

engagemang (von Essen, 2008, s. 3, 10). Fem teman utgör studiens fenomenologiska struktur 

och med hjälp av dessa beskriver författaren vad ideellt arbete är för intervjupersonerna: 

oavlönat, för någons nytta, frivilligt, uttryck för personligt engagemang och äger rum i en 

gemenskap.  

    Författaren vidarelänkar sina resonemang till Charles Taylors tankar om människans 

autenticitet, där intervjupersonerna beskriver att människan är fri att handla, skapa sina egna 

värderingar, att handlingarna är ett uttryck för deras identitet och att de är goda människor 

(a.a. s. 217). Intervjupersonerna menar att dagens moderna samhälle förvränger människan 

och att de frigör sig från detta genom ideellt arbete som motkraft till det materialistiska 

samhället. Viktigt är att de som utför ideellt arbete framställer det som autentiskt, inte endast 

att insatsen ska kännas meningsfull utan som ett uttryck för deras sanna jag, det vill säga en 

autentisk identitet. Denna identitet innebär att få uttrycka sina åsikter och handla i enlighet 

med dem oberoende av omvärldens förväntningar eller krav (a.a. s 219).  

     Fler av intervjupersonerna beskriver det ideella arbetet som friare och mer autentiskt än 

förvärvsarbetet. Eftersom de inte engagerar sig av försörjningsskäl är det friare och inte heller 

avlönas med pengar, blir det ett autentiskt uttryck för deras identitet (a.a. s. 81-92). Vidare 

poängterar intervjupersonerna nyttan för någon annan som ett viktigt motiv till ideellt 

engagemang. Det räcker inte att det ideella arbetet är roligt, utvecklande och innehåller bra 

relationer, det måste finnas en mottagarnytta och ett behov för att vara meningsfullt. 
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Inkluderar inte det ideella engagemanget “den andre” förlorar det sin värde (a.a. s. 93-103). 

En större grupp av intervjupersonerna upplever att det inte är moraliskt uppfordrande att 

arbeta ideellt eftersom det är frivilligt. De menar att det är de själva som har auktoritet att 

bestämma ifall de ska arbeta ideellt. Intervjupersonerna har olika höga moraliska 

förväntningar på olika sammanhang. Högre förväntningar har de på frivilligorganisationer 

eftersom de förvaltar människors gåvor i form av tid, kunskap, färdigheter och pengar. Man 

har förtroende för att de ska hjälpa de människor som ingen annan hjälper (a.a. s. 110-113). 

Genom att tillhöra en ideell organisation kan den egna identiteten stärkas genom att man blir 

sedd för den man är eller för att man identifierar sig med andra (a.a. s. 156-157). Vidare 

uttrycker intervjupersonerna att det känns betydelsefullt att få använda sina kunskaper och 

färdigheter för att hjälpa andra och påverka samhället. Att hjälpa eller att vara behövd fångar 

in det ideella arbetet som ett autentiskt handlande för den andres väl i ett offentligt 

sammanhang (a.a. s. 153-160).  

 

För andra och för mig 

Eva Jeppsson Grassman (1997) har i sin studie För andra och för mig- Det frivilliga arbetets 

innebörder försökt undersöka och förstå det ideella arbetets innebörd och betydelse hos dem 

som utför det, i vilka sammanhang det förekommer, vilka uppgifterna är, det ideella arbetets 

inre och yttre drivkrafter, vilka de som engagerar sig är samt deras värderingar. Studiens 

analys bygger på 14 intervjuer med personerna i åldrarna 30-76 som på olika sätt och inom 

olika områden arbetar ideellt (a.a. s. 11, 17-19). Grassman lyfter fram skillnaden mellan inre 

och yttre drivkrafter. De yttre drivkrafterna beskriver hon som de yttre omständigheter och 

förhållanden i individens liv som ger en utlösande betydelse för engagemanget, alltså 

särskilda sammanhang och händelser som skapar behov av aktivitet (a.a. s. 92-93). Vissa 

intervjupersoner uttrycker de självupplevda erfarenheterna som utlösande faktorer för deras 

engagemang. Det kan till exempel handla om att ge sorg och förlust mening genom att hjälpa 

andra. På så vis kan det ideella engagemanget vara ett sett att bemästra hjälplösheten samt gå 

vidare i livet (a.a. s. 59). Här lyfter Grassman in ömsesidigheten i det frivilliga arbetet som 

handlar om självhjälpstanken: att bli hjälpt och att hjälpa andra, och om att själv hjälpas 

genom att hjälpa andra. Författaren menar att detta är en vanlig företeelse inom ideellt arbete, 

alltså att steget mellan mottagar- och givarroll inte är så stor och att gränslinjen mellan dem är 

oklar, identifikationen med den andre är här en viktig drivkraft (a.a. s. 95). En intervjuperson 

uttrycker att den självupplevda utsattheten gett henne en känslighet för andras utsatthet och att 

detta är viktigt för att förstå hennes eget handlande (a.a. s. 71). Ett annat exempel kan vara 
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“ersättningsperspektivet”, att söka kompensation för den tomhet man upplever efter 

pensioneringen eller den mening förvärvsarbetet inte längre kan uppfylla (a.a. s. 95-96). Yttre 

utlösande drivkrafter kan också vara kopplade till missnöje och upplevda brister i samhället.  

     Undersökningen visar att de inre drivkrafterna, vilka författaren benämner som motiv, var 

svårare att komma åt. Motiv ses som ett uttryck för individens avsiktliga handling, som utgår 

från inre idéer, värderingar, behov och som pekar mot ett mål. Dessa motiv kan samtidigt vara 

altruistiska och egoistiska för en och samma handling. De viktigaste motiven som 

intervjupersonerna uttrycker är de som främst är kopplade till den andres välfärd, 

arbetsinsatsen i sig eller till det ömsesidiga utbytet. Motiven till ideellt engagemang är många, 

skiftande, principknutna och av moralisk innebörd (a.a. s. 71). Hos samtliga intervjupersoner 

har frivilligt arbete vuxit fram som en konsekvens av att omsätta en övertygelse till praktisk 

handlig. För andra utifrån en längtan att förverkliga idéer, påverka och uppnå resultat. Det 

framkommer att drivkraften till att fortsätta engagemanget föds i samspel med andra, då andra 

uppskattar resultatet blir man sedd och bekräftad för sin person (a.a. s. 73, 77). 

     Intervjupersonernas motiv till ideellt engagemang visar på ett tredubbelt perspektiv, det 

vill säga själva “arbetsinsatsen”, “den andre” och “jag själv” speglar individens behov av att 

få uträtta något, hjälpa någon annan och gestalta sig själv (a.a. s. 102).  
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Teori 

För att försöka förstå det ideella engagemangets betydelse för mina respondenter har jag till 

min hjälp använt mig av nedanstående teorier. Gemensamt för dessa teorier är att de berör det 

goda åldrandet utifrån olika utgångspunkter och går att applicera på den betydelse ideellt 

arbete har bland äldre kvinnor och män.  

 

Åldrandet 

Aktivitetsteorin 

Det goda åldrandet är enligt aktivitetsteorin förknippat med fortsatt aktivitet (Tornstam, 2010, 

s. 125, Berg, 2009, s. 191). Samuelsson beskriver att äldre som på olika sätt aktiverar sig och 

bibehåller kontakt med andra människor blir mer tillfredställda och anpassade i tillvaron än de 

som inte gör det. För att bevara en positiv självuppfattning om att vara värdefull och behövd 

är det betydelsefullt att ersätta den förlorade yrkesrollen genom att till exempel aktivera sig 

och hitta nya roller i föreningar, samhällslivet och familjen. Huvudtesen i aktivitetsteorin är 

att normerna ska vara samma för medelålders som för äldre. Enligt teorins förespråkare 

skapas bättre förutsättning för en god ålderdom om den äldre fortsätter aktiv i de roller och 

engagemang hon hade under medelåldern och även kompenserar dessa med nya vid 

pensionering (Dehlin & Hagberg et alt, 2000, s. 253, Tornstam, 2010, s. 125, Bondevik & 

Gaard, et alt, 2005, s. 42, ). Både Høgseth (2005) och Samuelsson (2000) lyfter fram att den 

äldre ska försöka förneka ålderdomen och dess konsekvenser och fortsätta sitt 

medelåldersengagemang för att förbli ung och aktiv så länge som möjligt och bevara sin 

självbild (a.a. s. 42, a.a. s. 253). Teorins tankar om det aktiva åldrandet stämmer överrens med 

tidens samhällsnorm, det vill säga att vara produktiv. Problemet med ideologin som ligger till 

grund för aktivitetsteorin är att den utesluter frågan ifall alla vill ha aktiviteter (Bondevik & 

Gaard, et alt, 2005, s. 45).  

 

Disengagemangsteorin  

Samuelsson (2000, s. 254) presenterar Cummings och Henrys disengagemangsteori, även 

kallad tillbakadragningsteorin, som den första formella teorin inom socialgerontologin och 

troligtvis den mest kontroversiella. Den ifrågasätter aktivitetsteorins tanke om att äldre måste 

aktivera sig för en god anpassning under ålderdomen. Istället förespråkar teorin att lyckligt 

åldrande kräver att samhället och individen ömsesidigt drar sig ifrån varandra. 

Disengagemangsteorin utgår från tre olika hypoteser: den första handlar om att alla samhällen 
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stöter ut de gamla på olika sätt. Den andra går ut på att individen frivilligt drar sig tillbaka 

och engagerar sig mindre i sociala roller, aktiviteter och relationer från det tidigare livet och 

istället ökar intresset för sitt inre liv. Den tredje innebär att disengagemanget leder till 

tillfredställelse både hos den äldre och samhället i stort (a.a. s. 254-255, Tornstam, 2010, s. 

177-178). Teorin förutsätter att det hos människan finns en genetisk nedlagd instinkt att 

lösgöra sig från samhället då hon blir gammal (Berg, 2009, s. 191, Tornstam, 2010, s. 125). 

Samuelsson redogör att kritiker påpekat att disengagemngsteorin inte tar hänsyn till de stora 

individuella skillnaderna inom äldregruppen såsom personlighet, aktivitetsbehov, social status 

och ekonomi. Vidare har det visat sig att personer som tidigare i livet varit aktiva och socialt 

engagerat sig oftast fortsätter med det som äldre. Detta pekar på att inte alla önskar dra sig 

tillbaka, tillbakadragningsprocessen kan då leda till isolering och utstötning från samhället, 

och att samhället inte tar tillvara på den äldres kunskaper och livserfarenheter. Om äldre inte 

ges möjlighet till fortsatt engagemang och sysselsättning under ålderdomen kan det ses som 

ett misslyckande av samhället (Dehlin & Hagberg, 2000, s. 255). 

 

Roller 

Den äldres roller 

Enligt Tornstam (2010, s. 135) betraktar man inom rollteorin, precis som på teatern, 

människor som aktörer på en scen som ska spela de olika roller man förväntar av dem. Den 

roll en individ spelar skapar förväntningar hos andra och även hos sig själv för hur man ska 

bete sig och agera. Rollförväntningarna varierar beroende på sammanhang och vilka vi där 

möter. Att vi spelar fler roller och inte bara en innebär att vi har multipla roller, till exempel 

rollen som förälder, make eller maka, barn till de egna föräldrarna och som pensionär. 

Samuelsson (2000, s. 251) skriver att de roller man spelar är viktiga för identiteten och den 

syn man har på sig själv. Vissa roller är tillskrivna medan andra är förvärvade, till exempel 

jag tillskrivs rollen som kvinna medan jag själv förvärvar min yrkesroll (Tornstam, 2010, s. 

135). De rollförväntningar vi har förändras i takt med åldern. Tornstam beskriver 

passageriternas betydelse vid övergången från ett ålderstadium till ett annat, dessa berättar 

hur individens nya rollförväntningar ser ut och vad som förväntas. Ju mer medveten man är 

om rollförväntningarna i det nya livsskedet desto lättare kommer man att anpassa sig (a.a. s. 

136-137). Passageriterna har funktionen att för individen klargöra innebörden i de nya 

rollförväntningarna samt för omvärlden att nya förväntningar mot individen blir aktuella.  

     Individens olika roller tenderar att minska i takt med ökande ålder, detta leder till 

rollförluster som kan vara abrupta och oersättliga, såsom yrkesrollen vid pensionering eller 
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bortgång av make/maka. Tornstam (2010, s. 139) beskriver att denna rolldiskontinuitet från 

yrkesliv till pension inte upplevs lika abrupt för alla, fler pensionärer fortsätter arbeta och 

trappar gradvis ner till pensionärstillvaron. Enligt Samuelsson (2000, s. 252) kan rollteorin 

hjälpa till att förstå varför vissa personer har svårt att anpassa sig till ålderdomen. Eftersom 

sociala roller utgör basen för individers självkänsla och identitet kan rollförluster leda till att 

dessa försämras.  

 

Åldringsrollen 

Enligt gerontologer, skriver Tornstam (2010, s. 144), är rollförväntningarna vid ålderdomen 

väldigt diffusa, oklara och att de personer som står inför den fasen är osäkra på de 

förväntningar som kommer att möta dem. Detta antas ha negativa följder för individen. För att 

den äldre ska förbereda och lära sig de nya roller som ska spelas är socialisationsprocessen 

central. Socialisationen handlar om att man internaliserar rollen, det vill säga att förena 

rollens värdemönster och beteenden till en del av sig själv. När detta uppnås kommer 

individen att uppfatta rollen som en naturlig del av sin identitet. En framgångsrik socialisation 

leder till att individen ansluter sig till en uppsättning av värden och beteenden som delas av 

andra. Vanligt är att man redan på förhand, innan man går in i en ny roll, får bekanta sig med 

de förväntningar som i framtiden kommer att bli aktuella. Denna förberedande rollinlärning 

går under beteckningen antecipatorisk socialisation (a.a. s. 145). Åldringsrollen har relativt 

svaga normativa förväntningar jämfört med den tidigare delen av livet. Tornstam (2010, s. 

146) hänvisar till Rosow som fastställer att åldringsrollen nästan inte inbegriper några 

normativa förväntningar alls som strukturerar individens aktiviteter och livsmönster. Enligt 

honom tillåts individen styra sitt liv på ett friare och mer varierat sätt utifrån egna önskemål 

och sin personliga definition av vad som är lämpligt för den själv (a.a. s. 147).  För att 

socialisationen till den nya rollen ska ske måste den äldre ha kunskap om de normativa 

förväntningar samt ha förmåga att identifiera sig med den nya rollen, för detta krävs 

motivation. Teoretiskt är kapaciteten att prestera det förväntade rollbeteendet inte endast 

beroende av den individuella inlärnings- och prestationsförmågan, men även av yttre 

omständigheter som utbildningssituation, tillgång till formell träning och möjlighet till 

rollmodeller. Den största svårigheten som kännetecknar socialisationen till åldringsrollen är 

avsaknad av motivation som kan ta sig i uttryck med förnekande av sin egen ålder, detta på 

grund av de negativa föreställningar som ofta relateras till åldrandet (a.a. s. 148). 

       Socialisationen kan också skifta beroende på dess grad av formell och informell karaktär. 

Socialisationen till roller i livets tidigare skede karakteriseras av kontinuitet, statusvinst, en ny 
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social värderad position med förhållandevis tydliga normativa förväntningar, vilka ökar 

individens motivation. Detta sker oftast i ett formellt sammanhang som till exempel 

utbildningsinstitutioner, i motsats till den informella socialisationen som äger rum inom 

vänkretsen och familjen. Socialisationen till äldrerollen beskrivs som motsatsen eftersom 

denna roll kännetecknas av lågt socialt värde, diffusa rollförväntningar, rolldiskontinuitet, 

statusförlust, låg grad av motivation att lära sig rollen, samt att den sker i informella 

sammanhang (a.a. s. 148-149).  

  

Kontinuitetsteorin 

Som alternativ till aktivitets- och tillbakadragningsteorin hänvisar Samuelsson (2000, s. 256) 

till Neugarten, Havighurst och Tobin som påstår att det varken är aktivitet eller 

disengagemang som är det viktiga, utan att den äldre strävar efter att ersätta förlorade roller 

med nya som liknar de man tidigare haft. Kontinuitetsteorin lyfter fram att det inte är själva 

nivån av aktiviteten som är viktig utan att det finns en kontinuitet med aktiviteterna. Med 

kontinuitet menas att individen föredrar att hantera nya situationer med kontinuitet, alltså 

välkända strategier i en välkänd miljö (Feldman, 2011, s. 576-578). En viktig del av teorin är 

att människor oavsett ålder har olika personligheter och livsstilar och att själva personligheten 

är väsentlig för anpassningen under åldrandet. Förespråkarna påstår därför att man efter 

pensionen bör fortsätta med sin tidigare livsstil. En grundläggande tanke i kontinuitetsteorin 

är att människan med stigande ålder blir mer och mer av vad hon var som ung vilket betyder 

att det egna beteendet och särdragen stärks och blir mer framträdande under ålderdomen.  
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Resultatredovisning 

I det här avsnittet presenterar jag mitt material i teman jag funnit centrala. Efter varje tema 

kommer jag att presentera en analys utifrån den tidigare forskning jag använder i mitt arbete. 

Vidare kommer jag att analysera materialet utifrån de teorier jag valt och tidigare presenterat. 

Först följer en presentation av mina respondenter.  

 

Presentation av respondenterna 

“Rolf” är 83 år gammal och har tidigare arbetat som pastor, missionär och 

begravningsentreprenör. Han har arbetat ideellt i secondhand-butiken sedan 1995. På grund 

av sin ålder har han trappat ner sitt engagemang sedan ett par år tillbaka. Tidigare arbetade 

han bland annat med hämtningar av skänkta gåvor, i dagsläget arbetar han främst i kassan och 

med personaluppmuntran. 

     “Oskar” är 76 år gammal och har i sitt tidigare yrkesverksamma liv arbetat med olika 

saker, såsom buss- och taxichaufför samt på en musikhandel. Oskar har varit aktiv i 

secondhand-butiken sedan 1995. Där har han huvudansvar för piano, tv, radio och klockor. 

Han går igenom dem, gör i ordning och prissätter.  

     “Per” är 82 år gammal och har tidigare varit verksam inom möbelbranschen. Han har varit 

engagerad i secondhand-butiken sedan 1995. Han är expert på möbler, och har därför naturligt 

huvudansvaret för möbelavdelningen.  

      “Katarina” 81 år gammal är gift med “Rolf”. Hon har tidigare arbetat som sjuksköterska 

både utomlands och i Sverige. Katarina har varit aktiv i secondhand-butiken sedan 1995. 

Under många år hade hon huvudansvar för glas och porslinsavdelningen, det ansvaret delas 

numera med några andra. 

     “Maj” är 68 år gammal och har tidigare arbetat som lärare. Hon var under många år kund i 

secondhand-butiken men började engagera sig ideellt hösten 2010. Hon har ansvar för 

krukavdelningen men hjälper även till med annat praktiskt som behövs inom verksamheten.  

     “Astrid” är 79 år gammal och har också i sitt yrkesverksamma liv arbetat som lärare. Hon 

har varit aktiv i secondhand-butiken sedan 2007. Astrid arbetar tillsammans med andra på 

textilavdelningen där de har hand om tyger, broderat och virkat.  

     Alla mina respondenter är av svensk nationalitet.  

     Utifrån mina reslutat jämfört med tidigare forskning om tredje- och fjärde åldern finner 

jag både likheter och olikheter. Mina respondenter är inte längre aktiva i arbetslivet och ännu 

inte i behov av samhällets stöd och omsorg även om fler av dem rent åldersmässigt befinner 
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sig i fjärde åldern. Enligt Gynnerstedts (2011, s. 10-11) definition av fjärde åldern skulle 

dessa vara i behov av både vård och andra människor för att klara sig. Ett behov som inte 

visat sig hos mina respondenter. Svedberg, von Essen & Jegermalm (2010, s. 28) presenterar i 

sin befolkningsstudie att de inte förvånas över ökningen av ideella insatser bland de äldsta 

kvinnorna och männen, eftersom fler högt upp i åldrarna håller sig relativt resursstarka. 

Författarna lyfter också fram att den ideellt engagerade idealtypen är svenskfödd vilket 

stämmer med mina respondenter (a. a. s. 40).  

 

Gamla i gemet 

Fyra av mina respondenter berättar att de har varit aktiva inom verksamheten sedan starten. 

Rolf, Oskar och Per berättar att de tillhörde kärngruppen av de sex män som var med och 

startade själva verksamheten. Per berättar: “Men uppmynnelsen var ju en viss person, en 

gemensam bekant till oss alla. Han gick och talade med mig och de andra för 16 år sedan och 

frågade om vi inte skulle sätta upp en secondhand-butik för missionen. Och det talades fram 

och tillbaka hit och dit.” Respondenterna betonar grundtanken som var att pengarna skulle gå 

till sociala projekt med pensionärer som ideell arbetskraft. Gruppen var medlemmar i en 

kristen kyrka och Rolf berättar att ett naturligt steg var att förankra verksamheten till EFK 

som huvudman. Flera gånger träffades de för att diskutera verksamhetens koncept, möjlig 

lokal och på vilket sätt de skulle få in begagnade saker till försäljning. När de fått en lokal 

åkte de till en början runt på auktioner och hämtade varor till försäljning.  

Per: Vi hämtade saker långt uppe i Värmland, nu är jag inte med och hämtar längre, men förr och 

långt åkte vi… Vi hämtade överallt. Så det har varit spännande.  

 

Oskar: Och att jag kom med i verksamheten var väl kanske… Ja det vet jag inte riktigt, men jag 

tror det berodde på att jag hade körkort, alltså med körkort jag menar busskort. Vi hade en stor 

lastbil förut, så vi har flackat runt över hela Sverige och hämtat grejer till försäljning och så va.   

 

Per och Rolf talar om att fruarna var de första som de försökte engagera i verksamheten. 

Katarina berättar att telefonen en kväll ringde och att Rolf pratade länge. Då hon fick höra vad 

samtalet gällde blev hon tveksam till att själv engagera sig, eftersom hon efter ett långt 

arbetsliv som sjuksköterska var nybliven pensionär. En dag följde hon med Rolf till butiken 

bara för att titta och sedan dess har hon varit fast. Katarina berättar att övriga fruar också 

anslöt sig och att de blev fem sjuksköterskor på plats som kände varandra sedan tidigare. 

Respondenterna säger att de aldrig hade kunnat tro att verksamheten skulle växa och fortsätta 

än idag. Rolf berättar att ryktet om secondhand-butiken spred sig och att många gillade 

konceptet, främst kyrkligt folk men även icke kyrkligt aktiva började engagera sig ideellt.  
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Rolf: Nej vår tanke var väl att vi kanske kan hålla på med butiken i några år, tre fyra år men det 

har ju utvecklats. Och jag har ju försökt då att vara med och skapa det här förtroendet för vår 

rörelse genom att tala med folk, det är ju en av mina gåvor att tala och bubbla och prata med 

människor.  

 

Per: Nej, nej, nej det hade jag nog aldrig tänkt att verksamhetens omsättning skulle öka och den 

har ökat varje år sedan dess. 

 

Katarina: Nej det har vi ju sagt många gånger, vi kunde ju aldrig drömma om att det skulle få den 

här omfattningen. Det hade man ingen aning om.  

 

Svedberg, von Essen & Jegermalm (2010, s. 16, 39) presenterar i sin studie vikten av tillgång 

till sociala arenor såsom arbetsplats, boende och olika fritidsaktiviteter. De människor som 

har tillgång till dessa sociala arenor blir mer ideellt aktiva än andra eftersom de fungerar som 

en sluss in till frivilligt engagemang. Vad gäller mina respondenters sociala arenor, som jag 

ser det, var det i det här fallet kyrkan, bekantskap och deras gemensamma vision som blev 

grunden till verksamhetens uppstart. Detta kan också vidarekopplas till Grassman (1997, s. 

92-93) som skriver om de yttre drivkrafternas betydelse för ett ideellt engagemang. Alltså 

befann sig mina respondenter i ett särskilt sammanhang, det vill säga en social arena, som 

utlöste en vision och längtan till att förverkliga denna samt påverka och uppnå reslutat (a.a. s. 

73). 

 

Nykomlingarna 

Astrid och Maj berättar att de är relativt nya i sitt ideella engagemang i secondhand-butiken. 

Astrid säger att hon kom i kontakt med verksamheten som nyinflyttad i stan. Det var hennes 

barnbarn som besökte butiken och tyckte att hon borde engagera sig där inte minst för den 

sociala gemenskapen men även på grund av tidigare sociala engagemang. 

Astrid: Det blev så att när jag flyttade ner hit så var det mina barnbarn som besökte secondhand-

butiken och tyckte att det där skulle vara en lämplig sysselsättning för mormor, för ja där har jag 

en social funktion… Här i butiken har vi ju informationslappar vid kassan om man är intresserad 

av att hjälpa till, och de tog med sig en sådan lapp och tyckte att det där skulle passa mig väldigt 

bra. Och ja på den resan är det.  

 

Maj berättar att hon under många år varit kund på secondhand-butiken. En av orsakerna till att 

hon fick tanken till att engagera sig där berodde på att verksamheten vid ett tillfälle bidrog 

med pengar till ett barnhem i Ryssland som hon själv besökt och haft kontakt med sedan 

hennes år som lärare.   

Maj: Med pengarna som secondhand-butiken skänkte åkte jag till Ryssland och där köpte jag 298 

vinterskor till barnen på barnhemmet. Och så tänkte jag här jobbar alla gratis och när man 

behöver pengar till ett projekt så får man hjälp, och det kändes bra. Och då tänkte jag att när jag 

blir pensionär någon gång då ska jag ta och hjälpa till och jobba här.  

 

Anledningarna till att människor vill engagera sig i frivilligt arbete är många, skiftande, 
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principknutna och av moralisk innebörd skriver Grassman (1997, s. 71). Astrid slussades in i 

engagemanget i butiken genom barnbarnens tips eftersom hon var nyinflyttad och lämnat 

bakom sig ett tidigare socialt engagemang. Detta kan kopplas till det Svedberg, von Essen & 

Jegermalm (2010, s. 60) skriver om att den person som redan är/varit engagerad i andra 

områden har en tendens att engagera sig ytterligare. Majs ingång till verksamheten kan också 

länkas till det Grassman (1997, s. 92-93) skriver om yttre drivkrafter. Majs återkommande 

besök som kund i butiken samt kontakten och besök på barnhemmet i Ryssland förstärkte 

hennes vilja att som pensionär engagera sig ideellt i butiken.    

 

Tid 

Respondenterna lägger ner mycket tid och engagemang, allt från några timmar i veckan till 

heltid. Per berättar att han är där från måndag morgon till lördag eftermiddag eftersom han 

fått vara frisk. Maj är oftast där två arbetsdagar i veckan men hon säger att det kan bli mer 

vissa veckor då det är mycket arbete eller någon blivit sjuk. Astrid berättar att hon lägger ner 

många timmar i veckan på grund av att arbetet är tidsödande och består av fler olika moment: 

“(…) dels måste man gå igenom tvätt och alltså sortering (…) och så är det ju prismärkning.”  

     Nästan alla svarar att de vill fortsätta engagera sig i verksamheten så länge hälsan och 

orken tillåter. Katarina berättar att hon sedan ett par år tillbaka varit mycket sjuk och därför 

behövt trappa ner i sitt engagemang men hon tycker att det går bra med halva dagar. I början 

var hon där nästan heltid för: “(…) det var ju så väldigt mycket att göra och det var så roligt 

liksom”. Då det vid försäljning behövs förstärkning ställer Katarina gärna upp i mån av tid 

och ork. Eftersom hon arbetat på butiken sedan starten betonar hon även det ansvar hon 

känner för att verksamheten ska leva vidare. Det visar sig i intervjuerna att de andra 

respondenterna som varit med sedan starten också känner ett särskilt ansvar för verksamheten 

och den uppgift de har.  

Katarina: Och det är klart man är ju inte bunden till verksamheten va men man känner ju ansvar 

att det ska funka (…). Nej man hoppas ju att verksamheten ska fortsätta liksom och leva vidare 

(…).  

 

Per: Ja jag har ju tänkt många gånger att jag måste ju sluta, jag har ju varit för länge här. Och 

jag har diskuterat med verksamhetschefen. Du vet en som har varit här för länge det är inte bra, 

han har ju sina konstiga idéer. Och ja, men det är ju klart jag känner ansvar och vet ju om möbler 

jag vet ju var de kommer ifrån, jag vet ju det där måste jag göra så och så med det där tyget för att 

klara det.  

 

I några intervjuer framkommer det att en fördel med frivilligt engagemang är att man inte har 

ett bindande kontrakt. Blir man sjuk, vill man ta en paus, resa eller göra något annat så kan 

man göra det. Oskar berättar att han är i butiken nästan varje dag då han inte kör turistbuss. 
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Han brukar kunna vara borta från verksamheten på vår- och höstkanten för att köra. 

Oskar: Ja jag kör buss, turistbuss också (…) Secondhand-butiken stänger i mitten på juni så maj 

kan jag vara borta ganska mycket och jag brukar vara borta en del på höstkanten och så, i augusti 

och september. 
 

Gynnerstedt (2011, s. 11) skriver att de som tillhör 40-talsgenerationen är utmärkande friska 

och vitala samt att behov av vård och omsorg oftast uppstår vid 80-års ålder. I likhet med 

detta berättar Katarina som befinner sig i fjärde åldern att hon på grund av sin hälsa börjat 

trappa ner på sitt engagemang, även om hon ännu inte är i behov av samhällets stöd och 

omsorg. Per som också tillhör fjärde åldern berättar att han till skillnad från Katarina 

fortfarande vill engagera sig på heltid eftersom han känner sig frisk. Utifrån mötet och 

intervjuerna med mina äldsta respondenter har jag tänkt och förvånats över hur pass friska och 

aktiva de är trots den höga åldern.  

     Några av respondenterna beskriver att fördelen med ideellt arbete är att man inte har ett 

bindande kontrakt vilket gör det friare. Detta kan jag relatera till von Essens (2008, s. 81-92) 

intervjupersoner som uttrycker det ideella arbetet som friare och mer autentiskt än 

förvärvsarbetet. Eftersom de inte engagerar sig av försörjningsskäl och inte heller får betalt 

för det, blir det ett autentiskt uttryck för deras identitet. De menar att det är de själva som har 

auktoritet att bestämma ifall de ska arbeta ideellt. Detta uttrycker också mina respondenter.  

Oskar berättar att han har frihet att vara borta korta eller längre perioder då han kör turistbuss 

till exempel. Det komplexa med det ideella engagemanget är att samtidigt som den 

engagerade är friare att bestämma över sitt engagemang i mån av tid och ork så känner några 

respondenter ett moraliskt ansvar att finnas på plats och se till att verksamheten rullar på.  

 

Det speciella med verksamheten/betydelsen 

Följande underteman visar sig vara en rad olika faktorer som var återkommande och bidrar till 

att det ideella engagemanget i secondhand-butiken upplevs som betydelsefullt enligt mina 

respondenter: social gemenskap, mötesplats, tro, miljö och återanvändning samt hjälparbetet.  

 

Social gemenskap 

Alla respondenter pratar om den sociala gemenskapen som en meningsbärande funktion. 

Några av dem berättar att de inom verksamheten fått knyta nya kontakter och vänskaper. För 

Astrid som nyinflyttad i stan har engagemanget fått betyda mycket eftersom hon där får möta 

pensionärer i sin egen ålder, hon upplever gemenskapen som väldigt fin, säger hon. Trots att 

Astrid sjunger i kör och har trevliga grannar upplever hon att det är betydelsefullt att i 
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vardagen hålla sig aktiv och ha ett arbete samt en gemenskap att gå till. Hon uttrycker att det 

är ett sätt för henne att må bra och känna sig behövd samt ett sätt att få behålla hälsan. Astrid 

berättar att de varje arbetsdag har en morgonsamling då det bjuds på kaffe och smörgås och 

man får tillfälle att prata och umgås med varandra, det tycker hon är trevligt. Per säger att 

konflikter och missförstånd uppstår ibland precis som på en vanlig arbetsplats trots den goda 

gemenskapen. För Rolf och Katarina har det känts berikande att ha skapat många nya 

kontakter under alla år, framförallt med dem som inte delar deras tro.  

Katarina: För mig har det betytt väldigt mycket i alla fall den sociala gemenskapen med vänner 

inom verksamheten och många nya vänner, många från andra kyrkor och andra som inte är det 

men som jag fått väldigt god kontakt med. 

 

Några respondenter pratar om att övergången från arbetsliv till pension innebar en 

omställning inte minst utifrån den sociala aspekten. Maj som är den yngsta respondenten 

berättar att hon på hösten precis efter pensionering kände att hon behövde någonting att göra 

samt ett socialt sammanhang att gå till. Skulle hon avsluta engagemanget skulle det kännas 

tomt säger hon. 

Maj: Man kommer på morgonen alla hälsar. Ja man känner att man är behövd och känner att man 

har kamrater och en social fin gemenskap tycker jag även om man inte vet var alla bor. 

 

Flertalet respondenter säger i intervjuerna att det finns en speciell atmosfär, stämning och 

glädje inom verksamheten. Enligt Katarina är det något även kunder har påpekat. 

Katarina: Ja speciellt, det är hela andan och känslan när man kommer in där och det är så roligt 

för det säger kunderna att när man kommer in här så är det en stämning, en känsla som finns i 

hela affären och det tycker vi är roligt.  

 

Katarina, Astrid och Maj berättar att de tror att stämningen kan bero på att det är roligt att 

arbeta tillsammans och att man har samma målsättning, alltså att hjälpa andra genom att 

omsätta kundernas gåvor. De tror att detta är en av de grundläggande faktorerna. Enligt 

Katarina har andra aktiva volontärer inom verksamheten uttryckt: “ (…) här vill vi vara, här är 

det trevligt och här tar man hand om varandra, och det är en känsla av samhörighet och man 

gör lite nytta.” Några respondenter berättar att kunder brukar påpeka att det är fint, välordnat 

och trevligt i butiken vilket respondenterna upplever som positivt och uppmuntrande.  

Maj: Här finns någonting man har det tillsammans, man är glad åt att blir sålt och att kunderna 

är glada och tycker det är fint det man gör, det är också ett slags lyft (…). De är ganska öppna 

med när de berättar att “jag tyckte det var så fint det där och välordnat” så det är positivt tycker 

jag.  
 

Astrid pratar om att det finns en glädje i verksamheten och att det är den som gör att man vill 

gå tillbaka varje dag trots att man blir trött ibland.  

Astrid: Ja det måste man säga, vi sa ju det att även om vi kvirrar ibland för ja man tycker väl att 
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det hopar sig och blir lite mycket ibland, för ja vi är ju inga ungdomar längre (…) Och känner att 

“nej nu för det vara nog, nu går jag hem”. Men nästa dag gladeligen så ler man och så säger 

nämen jag måste nog gå och fullfölja mitt arbete. Och det har väl med det att man tycker att det är 

glädje i verksamheten.  
 

I intervjuerna framkommer att fler av respondenternas arbetsuppgifter inom butiken ingår i 

deras intresseområden, framförallt att hjälpa utsatta människor samtidigt som ge uttryck för 

sin kreativitet och använda sina färdigheter i det praktiska arbetet inom butiken.   

     Respondenterna nämner att omställningen som sker i övergången från arbetsliv till pension 

innebar en omställning. Detta kopplar jag till “ersättningsperspektivet” Grassman (1997, s. 

95-96) lyfter fram, att individen söker kompensation för den tomhet som kan upplevas efter 

pensionering. Engagemanget i secondhand-butiken kan ses som en kompensation och 

ersättning för den tomhet som kan upplevas efter pensionering, som ovan nämns. I 

befolkningsstudien framkommer vikten av att få uppskattning och trevliga kamrater genom 

sitt frivilliga engagemang ju äldre man blir (Svedberg, von Essen & Jegermalm, 2010, s. 28). 

Även bland mina respondenter visar det sig att detta stämmer eftersom fler av dem uttrycker 

att de inom verksamheten fått nya vänner och bekantskaper vilket haft betydelse. 

    Svedberg, von Essen & Jegermalm (2010, s. 28-39) skriver att många i deras studier 

påpekar vikten av att ideellt arbete sker i gemenskap med andra och till någon annans nytta. 

Detta tycks även stämma överens bland mina respondenter som tror att den goda stämningen 

bottnar i att det är roligt att arbeta tillsammans och dela en gemensam målsättning, det vill 

säga hjälpa andra genom att ta hand om och sälja kundernas gåvor. Maj upplever att det finns 

en samhörighet bland personalen. En glädje över försäljningsresultaten samt kundernas 

bekräftelse vilket förstärker den positiva stämningen. Majs uttalande kan kopplas till det 

Grassman (1997, s. 77) säger om att drivkraften till att fortsätta ett frivilligt engagemang föds 

i samspel med andra, då andra uppskattar resultatet av vad man gör blir man sedd och 

bekräftad för sin person. 

  

Mötesplatsen 

Det framkommer att fler av respondenterna upplever att den sociala gemenskapen inte endast 

fyller en viktig funktion för dem utan även för kunderna. Katarina berättar att människor inte 

enbart kommer till butiken för att handla något men för att fika och uppleva gemenskap. Hon 

uttrycker att verksamheten har kommit att bli en slags samlingspunkt för många, framförallt 

för ensamma människor, och att fler av kunderna uttrycker att det känns tomt på somrarna då 

butiken har stängt. 

Katarina: Ja den här platsen har blivit en social gemenskap för många. Vi har ju många som 
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kommer varenda vecka och sätter sig i fiket va, och många damer och tanter går runt och tittar 

och gubbarna sitter och fikar då va, en del tittar väl också (…). Det är som på somrarna då vi har 

haft stängt, vi brukar ofta gå på torget jag och Rolf för att det är roligt och då träffar man folk 

som frågar “men varför har ni stängt? Vad ska vi göra på lördagarna? Vi har inget att göra nu 

när vi inte kan gå till butiken”.   

 

Rolf berättar att butiken drar kunder även från andra städer, vilket han tycker är positivt och 

han tror att det beror dels på varorna och den goda stämningen. Per uppskattar kontakten med 

kunderna och framförallt med de kunder han mött tidigare under sina yrkesverksamma år, 

detta är något han återkommer till fler gånger under intervjun. Han uttrycker att många 

förvånas över att han trots sin ålder fortfarande är aktiv och arbetar. 

     Som jag ovan presenterat fyller den sociala gemenskapen en viktig funktion inte endast för 

volontärerna men även för kunderna. Utifrån min tolkning har butiken kommit att bli en 

betydelsefull plats och samlingspunkt för kunderna som vecka efter vecka återkommer till 

butiken och upplever att det blir tomt i perioder då butiken har stängt. Intressant att lyfta fram 

är även att butiken som social arena blivit en rekryteringsplats för framtida ideellt arbetande. 

Svedberg, von Essen och Jegermalm (2010, s. 16, 39) lyfter fram vikten av sociala arenor 

eftersom de ofta fungerar som en sluss för människor in i ideellt engagemang. Som jag 

presenterat i föregående teman var Maj kund i butiken under många år innan hon själv 

engagerade sig. Ännu ett exempel är Astrid som kom i kontakt med verksamheten genom att 

hennes barnbarn som var kunder.  

 

Tro 

Några av respondenterna framhåller tron och kärleken till Gud som drivkraft i sitt 

engagemang. Rolf och Katarina uttrycker att deras engagemang inom verksamheten fått vara 

en fortsättning på deras missionsarbete. De arbetade många år i Afrika som missionärer och 

blev där drabbade av den nöd som finns i världen. Rolf berättar att drivkraften för honom i sitt 

engagemang i butiken har varit att i praktiskt tro förändra den nöd som finns. Katarina 

berättar att det har funnits en naturlig öppenhet för henne att tala om sin tro med andra i 

butiken vilket hon inte upplevt i sitt verksamma liv i vården. Detta har varit betydelsefullt för 

henne.  

Katarina: Rolf och jag har ju känt att det liksom är fortsättning på vårt missionsarbete helt enkelt 

när man inte kan vara ute och vara aktiv så känns det då som att man på håll kan göra lite nytta 

då fast man är pensionär, det har känts jättebra faktiskt. 

 

Per berättar att det är kärleken till Guds verk som är hans drivkraft och att det var anledningen 

till att han valde att engagera sig i verksamheten. Då han gick i pension blev han erbjuden att 
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stanna kvar ytterligare några år på sin arbetsplats i utbyte mot den lön han önskade. Detta 

erbjudande tackade han nej till eftersom han på grund av sina arbetstider tidigare inte haft 

möjlighet att hjälpa till i församlingsarbetet. Fler gånger under intervjun uttrycker han att 

kärleken till Guds verk är drivkraften till hans engagemang i secondhand-butiken.    

Katarina, Rolf och Per uttrycker att deras drivkraft i det frivilliga arbetet bottnar i tron och 

kärleken till Gud. Genom sitt engagemang i secondhand-butiken får de möjlighet att i praktisk 

handling uttrycka tro och kärlek genom att bidra till förändring av den nöd och utsatthet som 

finns i världen. Grassman (1997, s. 71) lyfter fram att de inre drivkrafterna i ideellt arbete är 

uttryck för individens avsiktliga handling som utgår från inre idéer, värderingar, behov och 

som pekar mot ett mål. Att Per vid pensionsåldern valde att engagera sig ideellt istället för att 

ta emot ett erbjudande av fortsatt arbete med bra lön, ser jag som ett altruistiskt och autentiskt 

motiv till ideellt engagemang (a.a. s. 71).  

 

Miljö och återanvändning 

Fler respondenter pratar om att det speciella med verksamheten förutom att hjälpa människor 

även är att bidra till miljön genom att sälja och återanvända varor. Maj berättar att hon väldigt 

länge haft ett intresse för secondhand, redan långt innan konceptet kom till Sverige. Hon 

tycker det är positivt och viktigt att saker återanvänds istället för att slängas. Som kund i 

secondhand-butiken under många år var hon imponerad över att varorna var rena och fräscha. 

Maj: Mitt första intryck här var liksom att allting var så genomgånget och så bra så att säga. Det 

var rent, det luktade gott, det luktade inte gammalt och när jag köpte kläder och jacka eller vad 

man nu köpte luktade det fräscht och det var man inte riktigt bortskämd med på andra ställen. 
 

Astrid som arbetar på textilavdelningen nämner att butikens policy är att kunden ska kunna 

lägga sin duk på bordet när han eller hon kommer hem. Detta innebär att det mesta måste 

tvättas, pressas och gås igenom innan försäljning. Fler av respondenterna berör 

verksamhetens policy som viktig för butikens profil. Så, även om det många gånger är 

intensivt och mycket arbete framkommer det i intervjuerna att de får god respons från 

kunderna vilket är roligt och uppmuntrande. Per uttrycker:  

Vi har ju sett andra secondhand-butiker där de varken tvättar eller ser över det som de säljer och 

det får inte vara så här. Vårt adelsmärke är att det ska vara rent, inte lukta gammalt. Det första 

jag gör på morgonen när jag kommer det är att då öppnar jag dörren för att vädra. 

 

Några berättar också att det under åren varit intressant att i samhället följa den uppåtgående 

trenden av miljömedvetenhet och att handla begagnat. Rolf menar att de som i dagsläget 

handlar tillhör alla samhällsklasser och även yngre generationer. Han uttrycker: tidigare var 
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det de mindre bemedlade som vände sig till butiken medan det idag är alla möjliga. Per 

berättar att verksamheten för några år sedan påbörjade ett samarbete med en 

missionsorganisation i Estland dit allt överflöd av varor skickas. Man fyller långtradare med 

till exempel möbler och kläder som körs dit. Det är han positiv till eftersom förr kördes varor 

som inte blev sålda till soptippen.   

     Svedberg, von Essen & Jegermalm (2010, s. 28) skriver att motiven och anledningar till 

att arbeta ideellt oftast är flera. Maj berättar att hon alltid haft ett intresse för secondhand och 

tycker det är positivt att återanvända istället för att slänga. Det är intressant att hon i butiken 

får möjlighet att fånga in fler av sina intressen, dels att hjälpa andra samtidigt som hon med 

sitt praktiska arbete får bidra till miljön genom att ta vara på begagnade saker.  

     Under detta tema lyfter nästan alla respondenter fram verksamhetens policy som viktig och 

kundernas uppskattning av rena och fräscha begagnade varor, detta tror jag uppmuntrar och 

stärker deras drivkraft till att fortsätta sitt engagemang. Hos Grassmans (1997, s. 77) 

intervjupersoner framkommer att drivkraften till att fortsätta sitt engagemang föds i samspel 

med andra, då andra uppskattar resultatet blir man sedd och bekräftad för sin person. 

 

Hjälparbetet 

Flertalet respondenter pratar om nöden till andra människor som betydelsefullt i det ideella 

engagemanget. Rolf och Katarina arbetade många år utomlands som missionärer och fick där 

se nöden på riktigt. För Katarina har det betytt mycket att hon kunnat göra nytta och något 

meningsfullt under pensionsåren genom att engagera sig ideellt i butiken. Fyra av 

respondenterna berättar att om de inte hade haft den här verksamheten att gå till skulle de ha 

engagerat sig i något annat socialt hjälparbete. Rolf och Katarina hade engagerat sig i 

församlingens omsorgsarbete och väntjänst. Maj uttrycker att pengarna som kommer in via 

försäljning går till de ändamål som hon vill, just till sociala hjälpprojekt. Hon säger:   

Just socialt hjälparbete har alltid legat mig varmt om hjärtat, det har det. Jag började ju med 

fosterbarn långt tillbaka så att just det här att ta hand om andra och vårda och göra någonting 

bra eller göra någonting bättre genom att själv kanske vara förebild eller att hjälpa till. Ja den 

sociala biten har jag alltid intresserat mig mycket för.  

 

Astrid berättar att hon skulle ha fullföljt sitt engagemang i de tidigare sociala organisationer 

hon varit aktiv inom. Per som arbetat med möbler i hela sitt liv tror han att han skulle ha 

sysselsatt sig med att tapetsera om möbler. Oskar säger att han inte riktigt vet vad han skulle 

ha gjort istället, troligtvis hittat ett annat engagemang, kanske något betalt. Han berättar att 

han inte hade en ”djupare analys” till varför han började engagera sig ideellt i verksamheten. 
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Det speciella för Oskar är själva hjälparbetet och att det bör utföras. Han säger att 

verksamheten vuxit och blivit mer byråkratisk vilket han har haft svårt att anpassa sig till.  

      Något som också visat sig vara viktigt för några respondenter i arbetet är den feed-back de 

får från hjälpprojekten i form av rapporter, film, bildspel och föreläsning från någon 

representant av projekten. Astrid påpekar att kunderna frågar om hjälpen verkligen kommer 

fram vilket genom feed-back finns underlag för. Rolf uttrycker: “Det är alltid uppmuntrande 

att få rapporter och veta att det vi bidrar till kommer till nytta och det är väl för mig en stor 

tillfredställelse.” 

     von Essen (2008, s. 93-103) skriver att hans intervjupersoner framhåller nyttan för någon 

annan som viktigaste motivet till ideellt engagemang. Det räcker inte att det ideella arbetet är 

roligt, utvecklande och innehåller bra relationer, det måste finnas en mottagarnytta och ett 

behov för att vara meningsfullt. Inkluderar inte det ideella arbetet “den andre” förlorar det sitt 

värde. Samtliga av mina respondenter framhäver nöden för “den andres” väl som 

betydelsefullt i deras ideella engagemang. Fler uttrycker att de tror att de hade engagerat sig 

socialt på ett annat håll om möjligheten i butiken inte funnits. För dessa är kanske själva 

hjälpandet och mottagarnyttan viktigare än själva arbetsinsatsen i sig. Att känna sig behövd, 

göra nytta och uträtta något för den behövande är något som framkommit i flera av 

intervjuerna. Detta stämmer överens med det tredubbelperspektiv Grassman (1997, s. 102) 

presenterar utifrån sina intervjupersoner och deras motiv till ideellt engagemang, det vill säga 

själva “arbetsinsatsen”, ”den andre” och “sig själv” speglar individens behov av att få uträtta 

något, hjälpa någon annan och att gestalta sig själv. Några respondenter uttrycker 

uppskattning över den respons verksamheten får från olika hjälpprojekten vilket även är 

viktigt i förhållandet till kunden. Detta går att koppla till von Essens (2008, s. 110-113) 

intervjupersoner som har olika höga moraliska förväntningar på olika sammanhang. Högre 

förväntningar har de på frivilligorganisationer eftersom de förvaltar människors gåvor i form 

av tid, kunskaper, färdigheter och pengar. Man har förtroende för att de ska hjälpa de 

människor ingen annan hjälper.  

 

Informella insatser och andra engagemang 

I intervjuerna framkommer att alla respondenter på olika sätt utför informella insatser. Astrid 

berättar att hon till exempel brukar hjälpa sina döttrar med hundpassning och trädgårdsarbete. 

Hon har även andra engagemang utöver butiken, till exempel kollo för barn med 

funktionsnedsättning. Katarina säger att hon alltid hjälpt och hälsat på sjuka och ensamma 

vänner och bekanta, hon tror att det ligger henne naturligt i och med sjukvårdsyrket samt ett 
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arv från föräldrarna. Hon berättar att de finns de som frågar henne hur hon orkar.   

Katarina: Om någon drabbas av svårighet så tycker jag att det är roligt att köpa en blomma och 

gå iväg och hälsa på (…). Sådana där saker har jag alltid ägnat mig åt va, det kanske ligger i det 

där gamla att min mamma var sådär också, omtänksam och hjälpsam så jag har väl ärvt det efter 

henne… Inte för att skryta, men sånt för mig är naturligt att göra när det är någon som behöver 

det.  

  

Rolf berättar att han sjunger i en musikgrupp som kontinuerligt besöker ett ålderdomshem. 

Han skjutsar en granne två till tre gånger i veckan till vårdcentralen och hjälper till med 

handling. Dessa är ett par exempel av ett flertal informella engagemang och sysselsättning 

han har utöver secondhand-butiken. Maj talar om att hon varje sommar- och vinterlov sedan 

flera år tillbaka tar emot en föräldralös kille från Ryssland som behöver uppleva trygghet och 

omvårdnad hos en familj. Oskar kör turistbuss utöver sitt ideella engagemang på secondhand-

butiken och dessutom är han engagerad i församlingsarbete samt hjälper bekanta med att 

flytta piano eftersom han bemästrar lyfttekniken.  

     Grassman & Jegermann (2011, s. 90-91) lyfter frågan om det är så att man både kan 

engagera sig frivilligt inom en organisation och informellt hjälparbete eller om det är två helt 

olika engagemang. Deras studie bekräftar bilden av att informella och ideella insatser inom en 

organisation är vanliga fenomen i Sverige och inte minst bland äldre människor. Mina 

respondenter bekräftar även denna bild eftersom nästan alla både arbetar ideellt och utför 

informella insatser. Författarna redovisar att informella insatser är som mest utbrett i den 

åldersgrupp som förknippas med tredje åldern. I min studie har det visat sig att även de 

respondenter som befinner sig i fjärde åldern utför informella insatser vid sidan om sitt ideella 

arbete. Grassman & Jegermann (2011, s. 92-93) samt Svedberg, von Essen & Jegermalm 

(2010, s. 60) lyfter i sina studier fram den grupp som både utför informella insatser och 

arbetar ideellt. Det visar på ett så kallat kumulativt medborgarskap som innebär att de som 

redan är engagerade har en tendens att engagera sig ytterligare. I min studie kan nästan alla 

respondenter inkluderas i kumulativt medborgarskap.  
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Teorianalys 

I detta kapitel analyserar jag mina empiriska resultat med hjälp av fyra teorier som jag 

tidigare i uppsatsen redovisat i teorikapitlet. 

 

Analys utifrån aktivitets- och disengagemangsteorin 

När det gäller aktivitets- och disengagemangsteorin som Tornstam (2010), Berg (2009), 

Samuelsson (2000) och Høgseth (2005) redogör för kan jag se att det är aktivitetsteorin som 

bäst passar in på mina respondenter eftersom de har visat sig vara mycket aktiva och 

engagerade. I intervjuerna har ingen uttalat en önskan om att vid pensioneringen dra sig 

tillbaka och varför skulle de vilja göra det om de är vitala och relativt friska. Utifrån 

aktivitetsteorin är det goda åldrandet förknippat med fortsatt aktivitet (Tornstam, 2010, s. 125, 

Berg, 2009, s. 191). Enligt teorins förespråkare skapas bättre förutsättning för en god 

ålderdom om den äldre fortsätter aktiv i de roller och engagemang hon hade under 

medelåldern och även kompenserar dessa med nya vid pensionering. Fortsatt aktivitet hjälper 

även till att bevara en positiv självuppfattning om att vara värdefull och behövd. Detta genom 

att hitta nya roller i föreningar, samhällslivet och familjen. Mina respondenter visar att de vid 

pensioneringen ville kompensera den tidigare yrkesrollen med att gå in i nya roller och 

engagemang. Astrid uttrycker till exempel att det ideella engagemanget i secondhand-butiken 

får henne att må bra och känna sig behövd. Att vara aktiv är ett av sätten för henne att behålla 

hälsan. Fler respondenter säger att de upplever arbetet i butiken som roligt, meningsfullt och 

att de får göra nytta, detta tycker jag kan ses som livskvalité och för dem ett gott åldrande. 

Enligt min uppfattning märks det på mina respondenter att de vill vara aktiva eftersom alla 

säger att de skulle ha engagerat sig i något annat om de inte hade haft secondhand-butiken. 

Några uttrycker att det skulle ha känts tomt om de inte hade uppgiften och den sociala 

gemenskapen att gå till.  

     Till skillnad från aktivitetsteorin förespråkar disengagemangsteorin att ett lyckligt åldrande 

kräver att samhället och individen ömsesidigt drar sig ifrån varandra (Samuelsson, 2000, s. 

254). Vidare förutsätter teorin att människan har en genetisk nedlagd drift av att frigöra sig 

från samhället då hon blir gammal (Berg, 2009, s. 191, Tornstam, 2010, s. 125). Bland mina 

respondenter finns inte en tydlig önskan av att dra sig tillbaka och frigöra sig från samhället, 

även om några av dem som befinner sig i fjärde åldern känt behov av att trappa ner i sitt 

engagemang på grund av försämrad hälsa. Detta tänker jag stämmer överrens med den kritik 

Samuelsson redogör för, att teorin inte tar hänsyn till individuella skillnader inom 
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äldregruppen såsom personlighet, aktivitetsbehov, social status, ekonomi och jag skulle själv 

tillägga hälsotillståndet. Jag håller med teorins tanke om att individen någon gång under 

åldrandet kommer att behöva lösgöra sig från samhället dock att det inte för alla innebär ett 

lyckligt åldrande. Varje människa är unik och vi kan inte bortse från de individuella 

skillnaderna. Enligt Samuelsson har det visat sig att personer som tidigare i livet varit aktiva 

och socialt engagerade oftast fortsätter med det som äldre. Detta pekar på att inte alla önskar 

att dra sig tillbaka vilket även mina respondenter bekräftar och fler av dem har med sig ett 

socialt engagemang från förr. Enligt kritikerna har disengagemangsteorin mot sig att isolering 

och utstötning från samhället leder till att de äldres kunskaper, livserfarenheter och 

färdigheter kan gå förlorade om de inte får möjlighet till fortsatt engagemang under 

ålderdomen. Detta kan ses som ett misslyckande från samhällets sida (Samuelsson, 2000, s. 

255). I mitt sätt att se kan frivilligt engagemang öppna möjligheter att ta vara på äldres 

kunskaper och livserfarenheter i ett socialt sammanhang där dessa kommer till nytta. I 

intervjuerna framkommer att respondenterna i verksamheten får använda tidigare 

livserfarenheter, sin kreativitet och färdigheter i det praktiska arbetet i butiken vilket ger dem 

tillfredställelse. Katarina uttrycker exempelvis att det känns meningsfullt att få göra nytta som 

pensionär.  

 

Analys utifrån rollteorin 

Tornstam skriver att individens olika roller tenderar att minska i takt med stigande ålder, detta 

leder till rollförluster som kan vara abrupta och oersättliga, såsom yrkesrollen vid 

pensionering eller förlusten av make och maka. I rollteorin är det viktigt att de förlorade 

rollerna i samband med pensionering ersätts med nya. Bland mina respondenter är det främst 

förlusten av yrkesrollen som framkommer. Tydligt uttrycks att det ideella engagemanget i 

secondhand-butiken är en kompensation för den tidigare yrkesrollen. Fyra av respondenterna 

hittade snabbt efter yrkesrollförlusten nya roller och ett annat engagemang eftersom de var 

med och startade verksamheten. Tornstam beskriver att rolldiskontinuiteten från yrkesliv till 

pension inte upplevs lika abrupt för alla, fler pensionärer fortsätter att arbeta och trappar 

gradvis ner till pensionstillvaron. Maj arbetade kvar som lärare ett par år till efter det att hon 

nådde pensionsålder. Några av mina respondenter pratar om övergången från arbetsliv till 

pension som en omställning utan att benämna det som ett trauma. Kanske på grund av att de 

var förberedda på att yrkeslivet någon gång skulle avslutas och relativt snabbt fann nya roller.  

     De olika rollförväntningar vi har förändras i takt med åldern. Tornstam (2010, s. 146) 

hänvisar till Rosow som hävdar att åldringsrollen nästan inte har några normativa 
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förväntningar alls som strukturerar individens aktiviteter och livsmönster. Enligt honom tillåts 

individen styra sitt liv på ett friare och mer varierat sätt utifrån egna önskemål och vad man 

själv anser lämpligt (a.a. s. 147). Några av mina respondenter säger att fördelen med frivilligt 

engagemang är att de inte har ett bindande kontrakt. Blir man sjuk, vill ta en paus, resa eller 

göra något annat kan man göra det. Oskar berättar att han under vissa perioder kan vara borta 

från verksamheten då han kör turistbuss. Katarina säger att hon trappat ner i tiden på grund av 

hälsan men att hon ibland arbetar mer i mån av behov, tid och ork. Det är upp till 

respondenterna att själva avgöra hur mycket tid de vill lägga ner i sitt engagemang. Per som 

är 82 år berättar att han engagerar sig på heltid i butiken, till och med på lördagarna då de har 

öppet för försäljning. Han återkommer flera gånger i intervjun till att kunder förvånas över att 

han fortfarande orkar arbeta mycket med tanke på hans ålder. Detta tänker jag kan tyda på 

omgivningens låga förväntningar på att en person med hög ålder ska orka och vilja vara så 

pass aktiv. 

     Maj återger i sin intervju att hon alltid haft intresse för secondhand och återanvändning av 

saker. Hon var kund på secondhand-butiken i flera år och tänkte att hon själv skulle engagera 

sig där som pensionär. Detta kan knytas an till antecipatorisk socialisation som innebär att på 

förhand innan man går in i en ny roll får möjlighet att bekanta sig och identifiera sig med de 

förväntningar som i framtiden kan bli aktuella. För detta krävs motivation. Utifrån min 

uppfattning fick Maj motivation att engagera sig i butiken då hon som kund bland annat 

uppskattade butikens välordnade utbud samt visionen av att hjälpa andra. Som kund fick Maj 

även chans att träffa och prata med personalen samt se hur de arbetade. Tornstam skriver att 

socialisationen till äldrerollen kännetecknas av lågt socialt värde, diffusa rollförväntningar, 

rolldiskontinuitet, statusförlust, låg grad av motivation att lära sig rollen och att den sker i 

informella sammanhang (2010, s. 148-149). Därför är det viktigt med en antecipatorisk 

socialisation. Utifrån mina respondenter upplever jag att de har internaliserat sin ideella roll 

inom verksamheten och att de ställer sig positiva till den. Fler av dem pratar om 

engagemanget i butiken som roligt, meningsfullt och att de får göra nytta.  

 

Analys utifrån kontinuitetsteorin 

Enligt kontinuitetsteorin är det varken aktivitet eller disengagemang som är det viktiga, utan 

att den äldre strävar efter att ersätta förlorade roller med nya som liknar de man tidigare haft. 

Teorin lyfter fram att det inte är själva nivån av aktiviteten som är den viktiga utan att det 

finns en kontinuitet med aktiviteterna (Samuelsson, 2000, s. 256, Feldman, 2011, s 576-578). 

Utifrån mina respondenter är det några av dem som berättar att de har med sig olika sociala 
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engagemang sedan tidigare. Till exempel Rolf och Katarina berättar att engagemanget i 

butiken är en förlängning och fortsättning på missionsengagemanget de har med sig sedan 

tidigare och som de fortsätter med. Astrids barnbarn tyckte att hon skulle börja engagera sig i 

butiken eftersom hon tidigare varit aktiv inom andra sociala hjälporganisationer. Maj berättar 

att socialt hjälparbete alltid legat henne varmt om hjärtat. Tydligt är att det ideella 

engagemanget för dessa respondenter är en kontinuitet och förlängning på liknande 

engagemang de har med sig sedan tidigare. På frågan om hur det hade varit om secondhand-

butiken inte funnits svarar alla respondenter att de tror att de skulle ha engagerat sig i något 

annat. Min egen reflektion över respondenternas livsstil är att de pekar på att engagemang och 

aktivitet är något naturligt för deras personligheter. Detta går i linje med att den äldre strävar 

efter att ersätta gamla roller med liknande roller som de haft förut.  
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Avslutande diskussion 

Syftet med min studie har varit att undersöka betydelsen av ideellt arbete bland äldre kvinnor 

och män. Hur mäter man det ideella arbetets betydelse? Med vilka kriterier mäter man?  

Enligt mitt sätt att se är måttstocken själva individen. Svårigheten med att undersöka och 

värdera det ideella arbetets betydelse är att varje människa är unik. Man kan inte bortse från 

skillnader inom åldersgruppen, såsom personlighet, aktivitetsbehov, social status, ekonomi 

och enligt mig hälsotillståndet (Samuelsson, 2000, s. 255). För att undersöka betydelsen av 

det ideella arbetet krävs det därför att man ser till individens egna upplevelser, värderingar 

och uppfattningar som både kan skilja sig åt och likna varandra. Kan det vara så att det ideella 

arbetet inte skulle kunna ha betydelse för den äldre? I detta fall, varför är det då så många 

äldre som engagerar sig ideellt? I secondhand-butiken där mina respondenter engagerar sig 

finns inte mindre än 115 ideellt aktiva äldre män och kvinnor. De som har arbetat längst har 

varit aktiva sedan sexton år tillbaka, alltså måste det ideella engagemanget betyda något för 

dessa människor. Som jag presenterat i studiens tidigare avsnitt pekar forskning på en 

uppåtgående trend bland äldre i Sverige som engagerar sig i ideellt arbete. Min tolkning av 

denna växande trend är att det ideella arbetet fyller en viktig funktion i den äldres liv.  

Vad betyder då ideellt arbete för den äldre? Jag tänker att ett engagemang och en handling 

kan få olika betydelser beroende på vilka motiv och drivkrafter man har. Resultatet av mitt 

empiriska material ledde fram till en rad olika faktorer som var återkommande och bidrar till 

att det ideella arbetet i secondhand-butiken upplevs som betydelsefullt för mina respondenter. 

Vilka är fortsatt aktivitet, livskvalité, kontinuitet i användning av färdigheter och kunskaper, 

social gemenskap, vara till nytta, utöva tron praktiskt, miljö och återanvändning samt att 

hjälpa andra. Ett intressant resultat bland mina respondenter är att fler av dem trots sin höga 

ålder vill fortsätta att vara aktiva. Enligt min tolkning beror det på att de upplever sitt 

engagemang som betydelsefullt och att det ger livskvalité och glädje av att i ålderdomen få 

möjlighet att använda sina kunskaper och färdigheter till nytta för andra. Utifrån intervjuerna 

har det visat sig att mina respondenter tillhör en mycket aktiv grupp av ideellt engagerade 

som ställer sig positiva till sitt engagemang. Ännu ett resultat att lyfta fram är att alla 

respondenter utför både informella insatser och arbetar ideellt. Det visar på ett så kallat 

kumulativt medborgarskap som tidigare forskning beskriver, vilket innebär att de som är 

engagerade har en tendens att engagera sig ytterligare (Svedberg, von Essen & Jegermalm, 

2010, s. 60).  

Vissa personer mår bra av att vid pensionering och ålderdomen distansera sig från 
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samhället och lämna plats åt yngre generationer, som disengagemangsteorin förespråkar. 

Andra är istället beroende av fortsatt aktivitet och vill bidra till samhället och på detta sätt 

uppnå ett framgångsrikt åldrande, samt bevara en positiv självuppfattning. Precis som 

betydelsen av något är individuellt är likaså behovet av aktivitet individuellt. I intervjuerna 

framkommer att mina respondenter vill vara aktiva eftersom de tror att de skulle ha engagerat 

sig i annat om de inte haft secondhand-butiken, vilket överensstämmer med aktivitetsteorin. 

Att de tror de skulle engagera sig i annat kan möjligen bero på den kraft, motivation och 

respons de får ut av sitt nuvarande engagemang i butiken. Men det kan man inte med säkerhet 

veta om det skulle kunna bli så. Några uttrycker att det skulle ha känts tomt om de inte hade 

uppgiften och den sociala gemenskapen att gå till. Något som samtliga respondenter lyfter 

fram som betydande är den sociala gemenskap som det ideella arbetet ger både under och 

kring det gemensamma arbetstillfället. Trots att de inte längre befinner sig i arbetslivet har de 

fortfarande ett behov av socialt umgänge, en uppgift att gå till och att känna sig behövda. 

Detta anser jag kohererar med det tredubbelperspektiv Grassman (1997, s. 102) framhåller, 

det vill säga själva “arbetsinsatsen”, ”den andre” och “sig själv” som speglar individens behov 

av att få uträtta något, hjälpa någon annan och gestalta sig själv. Ytterligare ett intressant 

resultat är att flertal respondenter uttrycker att verksamheten är en viktig social 

samlingspunkt, inte endast för de ideellt arbetande utan även för kunder som återkommer 

vecka efter vecka, handlar och samtalar kring fikat.   

     Utifrån rollteorin är det viktigt att den äldre vid pensioneringen ersätter förlorade roller 

med nya. Respondenterna i min studie har ersatt deras förlorade yrkesroller med nya genom 

att frivilligt arbeta i secondhand-butiken. Ett tydligt mönster som framkommer hos några 

respondenter är att deras nuvarande engagemang och uppgifter liknar de aktiviteter de ägnat 

sig åt under de yrkesverksamma åren. Ett par exempel på detta är Per som arbetade inom 

möbelbranschen innan pensionering och som nu i secondhand-butiken är ansvarig för 

möbelavdelningen. Som yrkesverksam arbetade Oskar som buss- och taxichaufför samt i en 

musikhandel. I secondhand-butiken är han ansvarig för piano och andra musikinstrument. I 

likhet med rollteorin förespråkar kontinuitetsteorin att det varken är aktivitet eller 

disengagemang som är det viktiga, snarare att den äldre strävar efter att ersätta förlorade roller 

med nya som liknar de man tidigare haft. Det är alltså inte själva aktivitetsnivån som är den 

viktiga utan att det finns en kontinuitet med aktiviteterna. För Per är det inte endast 

betydelsefullt med en kontinuitet i sysselsättning utan även kontakten med de kunder han haft 

i sitt tidigare yrkesliv, vilket han fler gånger nämnde i intervjun. 

     För de äldre som önskar fortsatt aktivitet och engagemang anser jag att det är samhällets 
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ansvar att tillgodose dessa behov som kan medverka till balans mellan aktivitet och 

tillfredställelse efter pensioneringen. Viktigt är också att samhället rustar individen med 

verktyg för att hantera den förändring i aktivitet som pensioneringen innebär. Lyckas inte 

samhället med att tillgodose dessa behov kan det leda till att de äldres kunskaper, 

livserfarenheter och färdigheter går förlorade, vilket kan ses som ett misslyckande från 

samhällets sida. Tornstam (2010, s. 135) presenterar intressanta idéer till förändringar för att 

uppnå en åldringsroll som liknar de roller man haft tidigare i livet. Den oklara åldringsrollen 

skulle behöva ersättas av en roll med klarare normativa förväntningar som är socialt 

uppskattade och där den nya rollen bevarar eller höjer den sociala statusen. Till viss del borde 

socialisationen ske i en formell kontext. Anticepatorisk socialisation borde möjliggöras, att de 

äldre i förväg får bekanta sig med de nya rollerna. Att öka tillgången på rollmodeller kan 

också vara ett redskap för att uppnå en positiv socialisation för åldringsrollen. Secondhand-

butiken där mina respondenter arbetar ideellt är ett exempel på en verksamhet som fungerar 

som en formell kontext. Där finner man klara normativa förväntningar och roller som liknar 

den tidigare arbetsrollen eftersom verksamheten fungerar som en arbetsplats men på ett friare 

sätt. Mina respondenter uttrycker att de genom engagemanget i butiken känner sig socialt 

uppskattade, behövda, får träffa nya vänner och människor med samma intressen och 

livssituation. Detta enligt mitt sätt att se bevarar och kan höja deras sociala status. Ytterligare 

finns i verksamheten möjlighet till anticepatorisk socialisation genom att man som kund 

bekantar sig med rollen som ideellt engagerad pensionär eftersom de ideellt engagerade 

fungerar som rollmodeller. Butiken erbjuder även intresserade att komma och prova på hur 

arbetet fungerar innan de bestämmer sig för att arbeta ideellt.  

     I min studie har jag funnit att ideellt engagemang fyller en tydlig funktion samt öppnar 

möjlighet för den äldre att i praktiskt handling bidra med sina kunskaper och kreativitet, vilket 

leder till både aktivitet och till tillfredställelse. Den möjlighet av aktivitet och engagemang 

som det civila samhället erbjuder den äldre fråntar dock inte samhällets ansvar för sina 

medborgares behov. I min studie har jag reflekterat över att det ideella engagemanget kan 

hjälpa den äldre att betrakta sitt åldrande som en period av fortsatt utveckling och 

engagemang och att en positiv utveckling och engagemang kan pågå långt upp i åldrarna.  

 

Framtida forskning 

Det har varit spännande, intressant och lärorikt att undersöka det ideella arbetets betydelse hos 

äldre kvinnor och män. Under uppsatsskrivandet har jag funnit flera aspekter av ämnet som 

man kan fördjupa sig i. För att utveckla mina resultat och uppnå en större mättnad vore en 
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framtida studie att undersöka betydelsen av det ideella arbetet hos en större grupp äldre 

kvinnor och män. Man skulle även kunna göra en jämförelse av det ideella arbetes betydelse 

bland unga och äldre. Ett annat förslag till framtida studier vore att på samma secondhand-

butik utöka antalet respondenter och närmare undersöka sambanden mellan det ideella arbetet 

och de informella insatserna, möjligen göra en jämförelse bland män och kvinnor. Ytterligare 

ett förslag är att undersöka hur samhället på ett ansvarsfullt sätt kan ställa upp för den stora 

mängd åldrande människor i Sverige.  
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Bilagor 

Bilaga 1- Information och samtyckesbrev                                                                                                                      

Syftet med uppsatsen är att undersöka den betydelse ideellt arbete har bland äldre kvinnor och 

män.  

 

Deltagandet i denna uppsats är frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan om 

du så önskar. I uppsatsen och i det material jag redovisar kommer du som jag intervjuar att 

vara anonym.  

 

Intervjuinspelningarna kommer jag att använda som stöd för minnet. Jag ska förvara dem 

otillgängliga för obehöriga och förstöra dem efter att jag analyserat materialet.  

 

C-uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på Ersta Sköndal högskolas bibliotek för läsning 

samt för nedladdning på högskolans hemsida. Ett exemplar kommer jag även att sända till 

secondhand-butiken. 

 

 

Härmed samtycker jag till att medverka i denna studie: 

 

…………………………………………...................... 

datum                       namnteckning  

 

 

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta mig eller min handledare på Ersta Sköndal 

högskola. Tack för din medverkan! 

 

Anna-Carolina Järpehag annacarolina.jarpehag@gmail.com 0737853188 

Handledare: Pernilla Liedgren Dobronravoff pernilla.liedgren_dob@esh.se 

mailto:annacarolina.jarpehag@gmail.com
mailto:pernilla.liedgren_dob@esh.se
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Bilaga 2- Intervjuguide 

Syfte: 

Uppsatsens syfte är att undersöka den betydelse ideellt arbete har bland äldre kvinnor och 

män. 

 

1. Vill du berätta för mig vad du gör här på secondhand-butiken just nu? 

 

2. Kommer du ihåg när du började arbeta här? Betyder det samma sak nu som då? 

– Ser du på ditt ideella engagemang på samma sätt idag som du gjorde när du började? 

 

3. Vad är speciellt med den här verksamheten för dig? Berätta!  

 

4. Berätta om din ideella roll här? 

 

5. Om du inte hade Secondhand-butiken att gå till hur skulle det då vara? Vad skulle du göra 

istället? (Hur vore det om secondhand-butiken inte skulle finnas?) 

 

6. Är det något viktigt du anser att jag inte berört? 


