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Sammanfattning 

Syfte med uppsatsen har varit att förstå drivkrafterna bakom volontärarbete på Alla Kvinnors Hus. 

Alla Kvinnors Hus är en kvinnojour i centrala Stockholm och arbetar bland annat med kvinnor som 

utsatts för våld i nära relationer. Vi valde att undersöka stödpersoner inom Team för våldtagna kvinnor 

och stödpersoner inom Jouren. Stödpersoner erbjuder stöd i form av samtalsserier, vilka sker genom 

enskilda samtal eller genom gruppsamtal.  

 Våra frågeställningar har varit följande: av vilken/vilka anledningar arbetar våra respondenter som 

stödpersoner inom Alla Kvinnors Hus?  Vad får respondenterna ut av sitt engagemang och vilken 

funktion fyller det i deras liv? För att få svar på vårt syfte och våra frågeställningar har vi genomfört 

nio kvalitativa intervjuer. Intervjumaterialet har därefter bearbetats, analyserats och sedan jämförts 

med tidigare forskning. Vi har även analyserat materialet utifrån tre teoretiska perspektiv som berört 

nyttomaximering, identitetsskapande och den så kallade VFI-modellen.  

  Att svara på uppsatsens syfte och frågeställningar var svårare än vi först trott. Det visade sig att 

våra respondenter gjorde en distinktion mellan vad de såg som regelrätta drivkrafter och vad de ansåg 

vara betydelsefulla konsekvenser som fyllde viktiga funktioner i deras liv. Denna ofta hårda 

distinktion mellan vad respondenterna uppfattade som sina motiv till sitt ideella arbete inom Alla 

Kvinnors Hus och konsekvenserna av det blev problematiskt för oss då avgränsningen dessutom ofta 

var oklar, svår för respondenterna att ringa in, och svår att hålla konsekvent. Detta gjorde materialet 

mer mångfacetterat och i viss mån mer svårtolkat än vi först trott när vi på idéstadiet funderat över 

frågeguide, teoretiska utgångspunkter och så vidare. Vi upptäckte även efter att ha gått igenom tidigare 

forskning och andra teoretiska resonemang att vi inte var ensamma om att anse detta.  

 I bearbetningen av materialet utkristalliserade ett antal olika teman. Vad det gäller drivkrafter så 

var dessa initiala drivkrafter och drivkrafter över tid. Egna erfarenheter av mäns våld var enligt våra 

respondenter inte en drivkraft men hade ofta haft en stor betydelse för engagemanget. 

Våra respondenter menade att det ideella arbetet på Alla Kvinnors Hus ”gav så mycket tillbaka”, och 

vi blev såklart nyfikna på vad detta innebar för respondenterna. Då vi utforskade betydelsen av detta 

vidare fann vi att de kunde delas in teman som vi valde att kalla det ideella arbetets funktioner. Vi 

upptäckte att volontärarbetet fyllde funktioner i respondenternas liv i form av meningsfullhet, 

gemenskap, identitet, och personlig utveckling. 

 Vår studie har visat att våra respondenter har flera olika drivkrafter till sitt engagemang och 

volontärarbetet fyller flera funktioner för dem. De har både altruistiska och mer egoistiska motiv 

bakom sitt engagemang, och vår tolkning är att det ideella arbetet kan ses som en ständigt pågående 

process inom vilken människor förverkligar sina identiteter och sina ”livsprojekt” där handlingar alltid 

sker i relation till dem själva och till andra.  



   

 

Vi vill börja med att tacka varandra för ett gott samarbete utan alltför många tjafs! 

Vi vill även rikta ett varmt tack till våra respondenter som generöst låtit oss ta del av sina tankar, 

känslor och erfarenheter kring sitt ideella arbete inom Alla Kvinnors Hus. Vi vill också tacka Olga 

som bidragit med sin tid trots att hon har mer än tillräckligt att göra. Assar tackas hjärtligast för sina 

dator-skills, du har tjänster att inhämta hos oss båda! Vår handledare Pernilla; tack för tålamod med 

otaliga mail. Slutligen ett tack till Moses som bidragit med ovärderliga slagverkskonserter och fina 

sångstunder.  

 

Sköndal 2008-10-02 
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Inledning 

Skulle du kunna tänka dig att jobba gratis på din fritid? Det låter ju som en absurd tanke, man vill ju 

ha betalt för det arbete man utför, arbetet gör anspråk på vår fritid, den tid vi kan ägna oss åt det vi 

verkligen tycker är roligt och meningsfullt! Men faktum är att det är precis vad många svenskar gör; 

lägger ned tid och energi i arbete inom olika frivilligorganisationer, utan att få någon ersättning i form 

av pengar. Enligt befolkningsstudien ”Medborgarnas insatser och engagemang i civilsamhället”  en 

undersökning gjord av Lars-Erik Olsson, Lars Svedberg och Eva Jeppsson Grassman från 2005, ägnar 

sig drygt 50 procent av svenskarna åt frivilligt arbete och dessa frivilliga insatser bedrivs inom en 

mängd olika verksamheter. Inom idrottsföreningar utförs flest frivilliga insatser i Sverige följt av 

engagemang i boendeföreningar och inom olika kulturföreningar. Svenska kyrkan och andra kristna 

samfund engagerar även stora delar av befolkningen. Samma studie visar att frivilligt arbete ökar i 

Sverige, från 48 procent av befolkningen 1992, till 51 procent 2005, något ökande siffror utan några 

stora svängningar genom åren. Det är således en stor del av svenskarna som ägnar sig åt frivilligt 

arbete. De volontärer som vi i vår studie valt att undersöka är engagerade i en kvinnojour, en 

kvinnoorganisation, och endast en procent av befolkningen är verksamma inom denna föreningstyp, 

den procenten utgörs endast av kvinnor (vilket ju visserligen går att härleda till att kvinnojourer oftast 

är separatistiska, det vill säga, endast tillåter kvinnliga volontärer). Vidare menar man i studien att 

andelen av befolkningen som nu gör insatser inom kvinnoorganisationer dessutom verkar sjunka  

(a.a. s. 14 ff).  

 På en samhällelig nivå kan man se vissa tendenser till ökat ideellt engagemang hos medborgarna. 

Den nya borgerliga regeringen uppmuntrar ideellt arbete och vill mobilisera det civila samhället i 

hälsoarbete, särskilt med människor som har psykosociala problem. Folkhälsominister Maria Larsson 

har därför beslutat att ge ekonomiskt stöd till bland annat Volontärbyrån, en Internetbaserad 

förmedling som förmedlar kontakt mellan villiga volontärer och organisationer som behöver frivilliga. 

Hon menar vidare att frivilligorganisationer skulle kunna sköta en del av socialtjänstens arbete, 

exempelvis att besöka äldre och funktionshindrade (Dagens Nyheter, 2008-03-11, s. 27). 

 Vi har här givit en mycket översiktlig bild av det ideella arbetets omfattning i Sverige och vi 

kommer nu att visa hur situationen ser ut för kvinnojourerna i Sverige samt ge en bild av mäns våld 

mot kvinnor, dess omfattning och konsekvenser. Detta gör vi för att läsaren ska få kunskap om och 

inblick i situationen men framförallt så läsaren ska få ökad förståelse för det fält våra respondenter 

verkar inom och hur detta kan komma att påverka deras utgångspunkter. 

År 2005 anmäldes 24 097 fall av misshandel mot kvinnor. Utöver detta polisanmäldes ca 2000 fall 

av grov kvinnofridskränkning och 11 000 sexualbrott där majoriteten av förövarna var män. I Sverige 

dödas i genomsnitt 16 kvinnor om året av sin nuvarande eller före detta partner, här är dock självmord 

som konsekvens av långvarig misshandel inte inräknat. Mörkertalet är mycket stort vad det gäller 

mäns våld mot kvinnor, man uppskattar att en fjärdedel av det utövade våldet polisanmäls, det vill 



7 

 

säga 75 procent av våldet sker i det tysta. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (vidare BRÅ) 

väcks åtal i endast 10 procent av de anmälda fallen av grov kvinnofridskränkning, och 40 procent av 

dessa åtal läggs ned innan de når rättegångssalarna. År 2001 genomförde BRÅ en 

omfångsundersökning där enkäter gick ut till 10 000 slumpvis utvalda kvinnor och där 

svarsfrekvensen var omkring 70 procent. Undersökningen hette Slagen dam – Mäns våld mot kvinnor i 

jämställda Sverige och svaren visade att 46 procent av de tillfrågade kvinnorna hade blivit utsatta för 

mäns våld och/eller trakasserats sexuellt av någon man efter sin 15-årsdag. Vidare visade Slagen Dam 

att 35 procent av kvinnorna upplevt fysiskt eller sexuellt våld från en tidigare partner, 11 procent hade 

blivit utsatt för det samma av sin nuvarande partner och hälften av dessa under det senaste året 

(Eliasson och Ellgrim, 2006, s. 25-27, Weinehall, 2006, s. 11).  

Att uppskatta kostnaden för mäns våld mot kvinnor i pengar är svårt eftersom det finns så många 

variabler som man måste ta hänsyn till. Man behöver till exempel veta antalet personer som är 

påverkade av våldet och vilken samhällsservice som har utnyttjats och kostnaden för denna service. 

Den nya socialtjänstlagen som antogs i juli 2001 utökade och specificerade socialtjänstens ansvar för 

kvinnor utsatta för mäns våld. Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 11 § gör numera gällande att 

”Socialnämnden bör verka för att den som utsatts för brott och dennes anhöriga får stöd och hjälp. 

Socialnämnden bör härvid särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra 

övergrepp i hemmet kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation”. Trots detta står 

kvinnojourer för mycket av det stöd och den hjälp som kvinnor utsatta för mäns våld får. Visserligen 

får kvinnojourerna ofta bidrag från kommuner men dessa organisationers verksamheter bygger främst 

på ideella insatser och värdet av dessa bör också uppskattas i ekonomiska termer för att ge en komplett 

bild (Weinehall, 2006, s. 47). Det finns idag kvinnojourer i nästan 150 av Sveriges 290 kommuner. De 

flesta kvinnojourer får, som sagt, bidrag från kommunen men de är helt beroende av att kvinnor på 

ideell basis arbetar med olika arbetsuppgifter inom jouren. Kvinnojourer erbjuder stöd och hjälp till 

kvinnor som utsatts för mäns våld, bland annat genom så kallade skyddade boenden, där kvinnor och 

deras barn kan få bo om de måste fly sina hem. Endast en minoritet av kommunerna har egna 

jourboenden och standardlösningen är att helt förlita sig på kvinnojourerna. I de fall där det heller inte 

finns någon kvinnojour i kommunen hänvisar socialtjänsten till någon kvinnojour i en grannkommun. 

År 2000 bidrog kommunerna sammanlagt med 24 miljoner kronor till kvinnojourernas verksamheter 

med stora variationer i bidragens storlek. 68 kommuner prioriterade inte kvinnojourerna över 

huvudtaget och gav inga bidrag alls. (Amnesty, 2004, s. 41-46). 

Varför väljer då så många människor att engagera sig som volontärer i frivilligorganisationer? 

Vilka är drivkrafterna bakom alla dessa människors stora engagemang, vad gör att de på sin fritid 

väljer att ägna sig åt obetalt arbete, vilket ibland innebär arbete med människor som befinner sig i 

utsatta situationer? Enligt Volontärbyråns egen undersökning från 2007 där 1236 volontärer ingick 

framkom att de främsta anledningarna till att engagera sig i en frivilligorganisation var för att skaffa 

sig personliga erfarenheter. En annan aspekt som framkom var att de tillfrågade ansåg att samhället 
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inte fungerar om man som samhällsmedborgare inte tar ett personligt ansvar. En annan viktig drivkraft 

var enligt undersökningen känslan av att vara behövd (Volontärbyråns volontärundersökning, 2007). 

Vi tänker oss att det utöver dessa ovan nämnda aspekter ytterligare kan finnas flera olika 

anledningar till varför människor väljer att engagera sig i frivilligorganisationer och vilken betydelse 

dessa människor tillskriver sitt ideella arbete. Finns det altruistiska och/eller egoistiska motiv? Söker 

man en grupptillhörighet? Status eller meriter? Andra drivkrafter kanske kan vara politisk övertygelse 

eller solidaritetstankar? Kanske kan volontärarbetet även syfta till att bearbeta egna upplevda trauman? 

Att vara aktiv inom en frivilligorganisation kanske även kan vara identitetsskapande? Det är dessa 

frågor vi ämnar undersöka i denna uppsats.  
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Syfte  

Att förstå drivkrafterna bakom volontärarbete som stödperson på Alla Kvinnors Hus. 

 

Frågeställningar 

-Av vilken/vilka anledningar arbetar respondenterna som stödpersoner inom Alla Kvinnors Hus?   

-Vad får respondenterna ut av sitt engagemang och vilken funktion fyller det i deras liv? 

 
Begreppsdefinition   

Frivilliga organisationer definieras som föreningar, klubbar eller liknande som bildats utifrån 

individers ömsesidiga idéer och intressen. Sådana kan bildas eller upplösas utan påverkan från 

myndighet och syftar inte primärt till att ge sina medlemmar någon privat ekonomisk vinst. Denna typ 

av organisationer förutsätter frivillig anslutning samt ett personligt medlemskap. 

Frivilligorganisationer räknas till frivilligsektorn som också innefattar frivilliga arbetsinsatser inom 

offentlig sektor (SOU 1993:82 Frivilligt socialt arbete – kartläggning och kunskapsöversikt  av 

författarna Eva Jeppsson Grassman, Lars Svedberg, Erik Blennberger, Kerstin Isaksson och Roger 

Qvarsell, s. 36-38).  

Den sociala frivilligsektorn består av verksamheter som har som mål att öka välfärden för individer 

och grupper både vad gäller intention och handling. Inom denna skiljer man mellan direkta och 

indirekta sociala insatser. Insatser som har en direkt social inriktning syftar till att ge omedelbara 

hjälpinsatser till dem som behöver. Medan indirekta sociala insatser istället avser att bilda opinion och 

bidra till politisk påtryckning, eller att ge ekonomiskt stöd till sociala organisationer som har för avsikt 

utveckla välfärden (a.a. s. 40-42).  

Frivilligt arbete definieras som en obetald arbetsinsats inom en frivilligorganisation  

(Olsson et al. 2005, s. 6).  

Feminism definieras på en mängd olika sätt och vi använder oss av genusforskare Lena Gemzöes 

definition av begreppet från boken Feminism. Hon föreslår i vad hon kallar ordboksdefinitionen att en 

feminist i sin enklaste form är: ”en person som anser 1) att kvinnor är underordnade män och 2) att 

detta förhållande bör ändras” (Gemzöe, 2002, s. 13). 

 Mäns våld mot kvinnor definieras i FN:s Deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor (1993) 

som ”varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i eller sannolikt kommer att resultera i fysisk, 

sexuell eller psykisk skada eller sådant lidande för kvinnor, innefattande hot om sådana handlingar, 

tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet” (Eliasson 

och Ellgrim, 2006, s. 9) 

Altruism betyder enligt Bonniers svenska ordbok: oegennytta, kärlek till nästan (Bonniers svenska 

ordbok, 1991, s. 23). 
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Egoism betyder enligt samma källa: själviskhet, egennytta (Bonniers svenska ordbok, 1991, s. 117). 

Drivkrafter definieras som: det som driver en person. (Bonniers svenska ordbok, 2002, s. 116). 

 Vi kommer att använda vissa begrepp synonymt för varandra såsom frivilligt arbete, frivilligarbete, 

frivilligt engagemang, ideellt arbete och volontärarbete. Ideell och volontär används även synonymt. 

Även drivkrafter och motiv ska förstås som synonymer. Vidare har vi även valt att benämna våra 

intervjupersoner som respondenter eftersom vi talar med dem i egenskap av privatpersoner inom Alla 

Kvinnors Hus, inte professionella yrkesarbetande då vi istället benämnt dem som informanter. I de fall 

där forskaren Steinar Kvale (1997) använder ordet intervjuperson gör vi detsamma, annars använder vi 

konsekvent beteckningen respondent. 

 

Vidare framställning 

I nästa kapitel (kapitel tre) ger vi en blid av Alla Kvinnors Hus organisation och dess verksamheter. I 

kapitel fyra presenteras vår metoddel, vi redogör för vår arbetsfördelning och i kapitlet ingår även hur 

vi resonerat kring urval, hur vi utfört av intervjuerna, bearbetningen av intervjuerna, samt 

tolkningsprocessen. Vi redogör även för vår förförståelse, forskareffektens betydelse, vi för en 

diskussion om studiens validitet och reliabilitet, våra etiska överväganden samt hur vi sökt material. 

Kapitlet fem ägnas åt tidigare forskning och i nästkommande kapitel presenteras studiens teoridel. 

Sedan följer resultatredovisning där vi visar vårt bearbetade intervjumaterial samt analyserar 

materialet utifrån tidigare forskning. Kapitel åtta ägnas åt teorianalys, där vi applicerar vår valda teori 

på resultatredovisningen. I sista kapitlet för vi en avslutande diskussion.  
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Alla Kvinnors Hus – en organisationsöversikt 

Vi kommer här att i stort redogöra för hur organisationen är uppbyggd, översiktligt visa vilka delar 

som ingår samt i urval redogöra för verksamhetsåret 2007. Vi kommer att ge en något mer utförlig bild 

av de två verksamheter från vilka våra respondenter kommer, nämligen stödpersoner ur Team för 

våldtagna kvinnor och stödpersoner ur Jourverksamheten. Med stödperson avses personer som 

erbjuder stödsamtal i form av samtalsserier till kvinnor som utsatts för mäns våld. 

 

Organisation 

Alla Kvinnors Hus är en kvinnojour belägen på Södermalm i centrala Stockholm. Organisationen slog 

upp portarna 1978 och är den största kvinnojouren i Sverige. Som organisationsform är Alla Kvinnors 

Hus en ideell, feministisk, politiskt obunden medlemsförening. Föreningens verksamheter leds av en 

vald styrelse som består av nio ideellt arbetande kvinnor. Föreningen har cirka 650 medlemmar och 

115 av dessa är aktiva som volontärer inom organisationen och de arbetar med stöd, rådgivning och 

information inom de olika verksamhetsdelarna. Alla Kvinnors Hus har tio anställda som står för 

löpande administration och dagverksamhet; en verksamhetschef, 1,75 tjänst som volontärsamordnare, 

2,5 tjänster i Kvinnojouren, två medarbetare i Barnjouren, en redovisningsekonom, en vaktmästare, 

samt en projektanställd dramapedagog som arbetat deltid under året  

(Alla Kvinnors Hus verksamhetsberättelse 2007, s. 4 ff). 

 

Verksamheter  

De olika verksamheter som finns representerade där volontärer ingår är: Det skyddade boendet, 

Barnjouren, Telefonjoursgruppen, Stödsamtalsgrupper, Tjejjouren, Dövjouren, Juristjouren, 

Informationsgruppen, Systrar på söder och Styrelsen. Våra respondenter är stödpersoner inom de två 

verksamheter som presenteras nedan, dessa berör vi därför något mer utförligt. 

 Alla Kvinnors Hus Jourverksamhet (vidare kallad Jouren) erbjuder stöd och rådgivning till kvinnor 

som utsatts för mäns våld, både via telefonjour och genom personliga stödsamtalsserier. Här har 

stödpersonerna under 2007 givit 84 enskilda samtal samt tre samtalsgrupper i vilka totalt 23 kvinnor 

ingått (Alla Kvinnors Hus verksamhetsberättelse 2007, s. 8).  

 Till Team för Våldtagna Kvinnor (vidare kallat Teamet) vänder sig till kvinnor och tjejer som varit 

utsatta för sexuellt våld, samt anhöriga till dessa. Teamet erbjuder stöd, krissamtal, samtalsgrupper, 

lägerverksamhet samt praktiskt stöd som medföljning till rättegångar och hjälp att hitta 

målsägandebiträde. Stödpersonerna inom Teamet har givit 25 kvinnor cirka 250 stödsamtal samt 

genomfört fyra samtalsgrupper. Varje grupp har träffats tolv gånger, två timmar per tillfälle. Varje 

grupp har haft två ledare från stödverksamheten. Team för Våldtagna Kvinnor har arrangerat en 

Bildterapihelg i Grisslehamn med åtta deltagare och tre volontärer. Teamets andra del är 
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informatörsverksamheten vilken föreläser på skolor om just sexuellt våld. Informatörerna har under 

verksamhetsåret mött ca 800 elever och skolpersonal i Stockholms län (a.a. s. 9). 

Föreläsningarna har främst ägt rum på grund- och gymnasieskolor men även på högskolan. 

Informatörerna har deltagit i Operation Kvinnofrids kampanjutbildning Okejsex.nu och då mött ca 400 

personer. Under året har samtliga volontärer inom Team för Våldtagna Kvinnor träffats vid två 

tillfällen. Volontärerna träffas också regelbundet i mindre grupper, så kallade basgrupper för samtal 

kring arbetet (Alla Kvinnors Hus verksamhetsberättelse 2007, s. 9). 

 

Ytterligare verksamhet 

I verksamhetsberättelsen från 2007 berättas vidare att organisationens främsta mål under året varit att 

satsa på ny kunskap. Detta har man gjort bland annat genom att utveckla verksamhetens 

volontärutbildning och genom att sprida den kunskapen som finns inom verksamheten till andra delar 

av samhället. Alla Kvinnors Hus strävar efter att vara en aktiv organisation med ett stort kontaktnät. 

Det finns tre grundläggande målsättningar som allt arbete inom verksamheten utgår från. För det första 

vill verksamheten vara en plattform dit stödsökande kvinnor kan vända sig för att skapa sig ett nytt liv 

och få hjälp med att ta kontroll över sin egen framtid. För det andra arbetar man för att stötta kvinnan i 

att kräva ett liv utan våld och att stärka hennes självkänsla. Slutligen syftar verksamheten till att 

möjliggöra en nystart för de stödsökande kvinnorna och i verksamhetsberättelsen understryks vikten 

av att inte se de stödsökande kvinnorna som offer (Alla Kvinnors Hus verksamhetsberättelse, 2007, s. 

5 ff).  

Under 2007 har Alla Kvinnors Hus arbetat för att utveckla de stöd- och rådgivningsinsatser som 

ges till våldsutsatta kvinnor och deras barn. Man har även försökt att öka allmänhetens kunskap om 

våld i nära relationer genom att arrangera öppna informationskvällar, ordnat föreläsningar och 

studiebesök. Vidare har man även anordnat utbildningar och medverkat i dagstidningar och TV-

program. Att vara delaktig i den mediala debatten ses som ett sätt att nå ut med verksamheten. Under 

året har Alla Kvinnors Hus medverkat i större arrangemang som exempelvis kampanjen okejsex.nu 

tillsammans med Operation kvinnofrid och Feministsikt Forum. Man har även varit med vid en 

manifestation som hölls på Sergels Torg på den internationella dagen för avskaffandet av våld mot 

kvinnor samt under demonstrationen i Humlegården då man demonstrerade mot hur rättsväsendet 

behandlar kvinnor i våldtäktsmål. Under 2007 har Alla Kvinnors Hus genomfört olika 

nätverkssamarbeten med andra verksamheter. Några av dessa är Länsstyrelsen, operation Kvinnofrid, 

Barn- och ungdomspsykiatrin, Zonta, Hvilan, Fortum och Nordiska kvinnor mot våld. Organisationen 

har ordnat studiebesök för flera av de politiska partierna samt deltagit i en riksdagsdebatt, där man 

givit sin syn på regeringens handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor (a.a s. 5 ff). Under 2007 har 

man även utarbetat ett kulturdokument där Alla Kvinnors Hus värdegrund finns beskriven. Denna har 

man aktivt använt i volontärutbildningar och det har även skickats ut till alla medlemmar i ett 

medlemsbrev. Här finns organisationens mål beskrivna:  
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Alla Kvinnors Hus arbetar för ett samhälle utan mäns våld mot kvinnor. Vi kräver att samhället tar sitt ansvar 
och utdömer rättmätiga straff samt inför obligatoriska behandlingar för förövarna. Vi arbetar för ett samhälle där 
alla har samma friheter, rättigheter och möjligheter oavsett kön. Vi tar avstånd från varje form av yttring där 
kvinnan framställs som ett objekt som kan köpas, säljas eller på annat sätt förnedra (utdrag ur Alla Kvinnors Hus 
kulturdokument, 2007, s. 5 ff).    
 

Villkor för volontärskap 

Som volontär inom Alla Kvinnors Hus förväntas man uppfylla vissa villkor samt skriva under ett 

dokument som verksamheten utarbetat. I detta står att Alla Kvinnors Hus förväntar sig att volontären 

visar omdöme, ödmjukhet och respekt inför de stödsökande kvinnorna och de ideella som arbetar 

inom verksamheten. Vidare bör volontären utföra sitt ideella arbete under minst ett års tid, hon väntas 

ta ett gemensamt ansvar för olika åtaganden tillsammans med de andra volontärerna och bedriva sitt 

arbete i enlighet med organisationens värdegrund, regler och stadgar. Utöver detta bör volontären även 

ta del av handledning, hantera känslig information varsamt och vara medveten om regler för sekretess 

och anmälningsskyldighet. Man förväntas som volontär även att närvara på möten.  

 Men det är inte bara volontären som har särskilda åtaganden gentemot Alla Kvinnors Hus. Från 

organisationen sida skall volontären även kunna förvänta sig en grundutbildning från organisationen, 

och få chansen att bredda sin kompetens genom vidareutbildningar, få professionell handledning och 

att vid behov erhålla uppföljningssamtal med volontärsamordnaren. Vidare skall hon också få 

möjlighet att delta i medlemsaktiviteter samt arbeta inom olika verksamhetsområden (Att vara 

volontär på Alla Kvinnors Hus, 2007, s. 1).  
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Metod 

Vår studie har idéer både från en induktiv och en deduktiv ansats och vi har gjort nio kvalitativa 

enskilda intervjuer med stödpersoner på Alla Kvinnors Hus. Intervjuerna var av halvstrukturerad 

karaktär, där vi haft möjligheter att ställa följdfrågar samt möjliggjort en flexibilitet vad gäller 

frågornas form och ordningsföljd. Kvale (1997) menar att detta kan bidra till att ta till vara relevanta 

resonemang från de intervjuade (s. 117).   

 

Arbetsfördelning 

Vi valde att i så stor utsträckning som möjligt skriva den här uppsatsen tillsammans. Vissa delar har 

dock skrivits av oss enskilt. Lina Colldén (vidare LC) har skrivit följande delar, ur tidigare 

forskningsavsnittet: Det ideella arbetets betydelse för individen och Yttre och inre drivkrafter. Ur 

teoriavsnittet: Rational Choice Theory, ur avsnittet teorianalys: Analys utifrån Rational Choice 

Theory, James S Coleman.  

Lina Lundqvist (vidare LL) har skrivit följande ur tidigare forskningsavsnittet: Sociala arenor och 

samhällsmoralisk normgivare, En befolkningsstudie samt Motiv bakom frivilligt arbete. Ur teoridelen: 

Identitetsskapande och Volunteer Functions Inventory-modellen. 

Vi delade även upp de nio intervjuerna så LC stod för fem stycken och LL för fyra. I 

transkriberingsarbetet och i arbetet med meningskoncentreringen delade vi de totalt nio intervjuerna 

lika, det vill säga, fyra och en halv intervjuer vardera. 

I vissa avsnitt har vi tagit olika stort ansvar; LC gjorde merparten av analyserna utifrån tidigare 

forskning vad det gäller avsnitten gemenskap och personlig utveckling. LL stod för merparten av 

analys utifrån tidigare forskning rörande identitet. 

Övrig text har vi i stort sett skrivit tillsammans, detta samarbete har gått mycket bra och vi 

upplever att vi på detta sätt gjort texten mer enhetlig samt att detta samarbete bidragit till bättre 

reflektioner samt framförallt; gjort uppsatsarbetet roligare.  

 

Urval 

Vi valde att undersöka drivkrafter bakom volontärarbete hos en speciell kategori volontärer på Alla 

Kvinnors Hus, nämligen stödpersonerna. Med stödperson avses någon som erbjuder stödsamtal i form 

av samtalsserier, dessa stödpersoner tillhör antingen Jouren och Teamet och arbetar med kvinnor som 

utsatts för mäns våld. Att endast intervjua kvinnor var givet eftersom det inte finns några manliga 

volontärer inom Alla Kvinnors Hus då organisationen är separatistisk. För att komma i kontakt med 

potentiella respondenter valde vi att engagera volontärsamordnaren på Alla Kvinnors hus i 

urvalsprocessen. Vi bad henne om förslag på respondenter utifrån kriterierna variation och bredd, det 

vill säga variation i ålder, hur länge man varit aktiv inom organisationen samt hur aktiv man har varit, 

det vill säga hur många stödkontakter man har haft. Vi fick en lista på tolv personer att kontakta, sex 
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stycken från jouren och sex från Teamet. Som första kontakt mailade vi dessa tolv stödpersoner och 

presenterade oss själva och vårt syfte. Sju respondenter svarade på mailet eller ringde och tackade ja 

till att medverka i studien. De två sista kontaktades ytterligare genom telefonsamtal med muntlig 

förfrågan om medverkan. Därför var det till stor del de som först tackade ja som kom att medverka i 

uppsatsen; ett slags ”först till kvarn- urval”. Vår tanke var att samordnaren på detta sätt inte skulle veta 

vilka som slutligen kom att medverka i studien. 

 

Intervjuerna 

Intervjuerna tog mellan 45 och 60 minuter och syftade till att erhålla en ökad förståelse för 

stödpersonernas livsvärldar. Livsvärlden definieras som intervjupersonernas egna subjektiva 

upplevelser av verkligheten samt hur de förhåller sig till denna (Kvale, 1997, s. 34). För att få tillgång 

till respondenternas livsvärldar gjorde vi bedömningen att det var en fördel om respondenterna kände 

sig bekväma och trygga på den plats där intervjuerna genomfördes och de fick därför själva välja 

denna plats. Flertalet respondenter valde således att intervjuas i något av samtalsrummen på Alla 

Kvinnors Hus medan några valde att bli intervjuade i sina hem. Under intervjuerna använde vi oss av 

en i förväg utarbetad frågeguide bestående drygt 30 frågor (se bilaga 1). Vi var båda två närvarande 

under samtliga intervjutillfällen men endast en av oss ansvarade för frågorna och intervjuns struktur. 

Den mer passiva av oss hade till uppgift att ta anteckningar samt möjlighet att ställa kompletterande 

följdfrågor. Vi hade även i förväg utarbetat ett samtyckesformulär där vi redogjorde för 

respondenternas roll och medverkan, uppsatsens syfte samt konfidentialitet och nyttjande (se bilaga 2). 

Detta formulär fick respondenterna läsa igenom och skriva under för att undvika missförstånd. Vi hade 

i förväg informerat deltagarna om vad studien skulle komma att undersöka men inte presenterat 

frågorna i förväg, detta för att svaren skulle bli så spontana och raka som möjligt. Det faktum att en av 

oss har varit aktiv inom Alla Kvinnor Hus var inget vi berättade för respondenterna, detta för att 

intervjuandet skulle bli så förutsättningslöst som möjligt. I de fall där LC känt till respondenterna, och 

de känt till henne, har LL stått för intervjun, dock har LC har haft möjlighet att ställa följdfrågor. De 

fem respondenter som LC inte kände sen tidigare är således de där hon stått för intervjuandet. Detta 

diskuteras ytterligare i uppsatsens etiska överväganden. Alla intervjutillfällen bandades för att erhålla 

så exakta utsagor som möjligt samt för att försöka fånga känsloläget under olika faser av intervjuerna. 

Ingen av respondenterna hade något att invända mot bandupptagningen.  

 

Bearbetning 

Nästa steg var att transkribera det bandade materialet ordagrant till skrift där vi även redogjorde för 

respondenternas tonläge, pauseringar och skratt. Vi fick på det här sättet ett skrivet dokument som 

omfattade 130 sidor totalt. För att få ett mer hanterligt och mer kärnfullt material 

meningskoncentrerade vi sedan utskrifterna genom att sammanfatta respondenternas utsagor och ta 
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bort utfyllnadsord. Vi gallrade även bort utsagor som vi inte ansåg vara av relevans för studiens syfte 

och frågeställningar som exempelvis sidospår och långa utläggningar som ofta var intressanta men inte 

användbara i just vår studie. På detta sätt fick vi ett mer koncist material som reducerats till 37 sidor 

totalt. I nästa skede sökte vi finna teman i respondenternas svar, vi sökte efter intressanta likheter och 

skillnader i dessa, och deras upplevelser ligger sedan till grund för uppsatsens avslutande analys och 

diskussion. I resultatredovisningen har vi valt att använda oss av många citat. Detta gör vi för att öka 

tillförlitligheten och transparensen då läsaren själv har möjlighet att få en uppfattning om det som 

ligger till grund för våra tolkningar. Då vi presenterar våra respondenter har vi valt att göra detta som 

grupp. Anledningen till detta beskriver vi utförligare i delen etiska överväganden. Vissa citat har vi 

milt redigerat för att göra dem så begripliga som möjligt för utomstående, utan att för den skull ändra 

varken betydelse eller karaktär på citaten. Ibland har vi även valt att använda vissa bitar av utvalda 

citat för att visa dess mest kärnfulla delar, detta markerar vi med symbolen […]. I några av citaten har 

vi kursiverat enstaka ord, detta för att markera att våra respondenter gjorde emfas på dessa. På några 

ställen har vi även valt att kursivera vissa ord för att uppmärksamma läsaren på det vi ansåg som extra 

intressant i citatet. Dessa ställen markeras på detta sätt: (vår kursivering).  

 

Tolkningsprocessen 

Vårt intervjumaterial har tolkats utifrån vår subjektiva förståelse av verkligheten vilket är centralt 

inom det hermeneutiska synsättet som fokuserar på begreppen tolkning och förståelse av ett fenomen. 

I sin bok Tolkning, förståelse och vetande - hermeneutik i teori och praktik (2006) menar Per-Johan 

Ödman att tolkningar alltid är subjektiva och görs utifrån en vald aspekt och att denna aspekt avgörs 

av vår förförståelse. Ödman anser vidare att människor tolkar när de vill förstå något, då deras 

förförståelse inte är tillräcklig (s. 45 ff). Vi är medvetna om att vår förförståelse kring ämnet samt att 

vårt val av teoretisk förankring är av stor betydelse för vår tolkning av materialet. I tolkningsprocessen 

sökte vi dock inta en odogmatisk hållning, det vill säga, vi var öppna för alternativa tolkningar samt 

för information som skulle kunna förändra vår förståelse av den företeelse vi valt att undersöka (a.a. 

2006, s. 186 ff.). Att revidera sin förförståelse med hjälp av nya erfarenheter kallas den hermeneutiska 

cirkeln, och det är i detta växelspel; mellan förförståelse och erfarenhet, mellan del och helhet, som 

kunskap uppstår (Ödman, 2006, s. 80 ff, Thurén, 1991, s. 59 ff.). Kvale (1997) är inne på liknande 

tankegångar vad gäller hermeneutisk tolkning; att uttolkaren även går utöver det explicita för att 

utveckla strukturer och relationer som inte omedelbart framträder i materialet (s. 182). Våra tankar 

kring studiens sanningshalt kan sammanfattas i den postmoderna tanketraditionen. Det postmoderna 

synsättet förkastar tanken att det finns en objektiv sanning, inom denna talar man istället om 

verkligheten som en social konstruktion. ”Sanning” blir på det här sättet bunden till sin kontext. All 

kunskap som framkommer i forskning anses därför också vara perspektivistisk, det vill säga avhängig 

forskarens synvinkel och värderingar (s. 44 ff). På samma sätt är ju även respondenternas berättelser 

färgade av deras förhållningssätt till sitt volontärarbete och sin omvärld. Detta kan innebära att 
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respondenterna kan utelämna viss information både medvetet och omedvetet. Respondenternas 

lojalitet gentemot Alla Kvinnors Hus och deras vilja att framstå som kompetenta stödpersoner kan ha 

påverkat hur de valt att svara. Vår ansats var att förstå den tillfälliga sociala konstruktion vilken vi alla 

var delaktiga i att skapa under intervjuerna. Det är också det enda vi kan uttala oss om. 

 

Förförståelse 

Vid valet av uppsatsämne var feminismen en given utgångspunkt för oss båda, vi definierar oss båda 

som feminister och ville skriva om ett ämne som berör detta område. Det finns en mängd olika 

definitioner av feminism och vi använder oss av Lena Gemzöe i vår definition, se begreppsdelen 

(Gemzöe, 2002, s. 13). Gemzöe problematiserar begreppet vidare och menar att det kräver en mer 

utförlig och precis avgränsning för att vara användbart men det är inte vad denna uppsats behandlar. 

Vi delar Alla Kvinnors Hus ideologiska värdegrund som vi tidigare beskrivit i Alla Kvinnors Hus-

avsnittet. Vi har båda studerat genusvetenskap vid Stockholms universitet respektive Södertörns 

högskola innan socionomutbildningen på Ersta Sköndal högskola. Dessutom har en av författarna LC 

varit verksam som volontär inom organisationen, som stödperson samt som informatör. I dagsläget är 

hon inte aktiv och har inte varit sedan våren 2007. Vi menar att vi trots vår förförståelse kan förhålla 

oss objektivt och har ett kritiskt förhållningssätt gentemot det fenomen vi undersöker. Detta 

återkommer vi till nedan under rubriken forskareffekten.  

 

Forskareffekten 

Risken då forskaren har en alltför stor närhet till ett forskningsfält kan vara att hon/han blir 

hemmablind. Kvale (1997) menar att en sådan närhet kan göra att forskaren identifierar sig så mycket 

med sina respondenter att hon/han inte lyckas distansera sig och förlorar sitt professionella 

förhållningssätt gentemot respondenterna perspektiv och inte lyckas uppfatta vad som pågår inom 

gruppen. Risken är att forskarens sympatier med gruppen försvårar dennes förmåga att ge en så 

klarsynt bild av verkligheten som möjligt. Detta är vad antropologerna kallar going native (Kvale 

1997, s. 112). Pål Repstad påpekar i sin bok Närhet och distans (1993) att det kan vara problematiskt 

att ha expertkunskap inom det fält man studerar, men menar vidare att detta inte tvunget behöver 

betyda att forskningsprojektet är olämpligt. En förutsättning är dock att forskaren redovisar sina 

värderingar och sitt eget förhållande till forskningsobjektet samt att hon/han hela tiden är medveten 

om vilka faror denna närhet innebär (s. 25). Repstad menar å andra sidan att det även finns styrkor i att 

ha ett nära förhållande till sitt forskningsfält. Han menar att inifrånperspektivet har en central aspekt 

inom kvalitativ forskning, då forskaren i så stor utsträckning som möjligt har ett nära och direkt 

förhållningssätt till det hon/han studerar. Arbetet kan underlättas av att forskningsobjektet känner viss 

tillit och sympati inför forskaren för att släppa henne/honom in på livet. Detta inifrånperspektiv kan 

uppnås om man lever tillsammans med forskningsobjektet och får vara en del av den grupp som 
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studeras (Repstad, 1993, s 10). Det vi gör i denna studie är inte ett uppgå i gruppen men vi tror att våra 

utgångspunkter kan vara en viss källa till tillit mellan oss och respondenterna. Nästan alla våra 

respondenter definierar sig som feminister och våra erfarenheter av att ha feministiska åsikter är att de 

ibland kan vara kontroversiella och provokativa. Vi upplever att man som feminist i vissa situationer 

kan bli förhållandevis hårt ansatt då man uttrycker dessa åsikter. Här tror vi att Repstads tankar om 

tillitens betydelse mellan forskare och respondent kan appliceras. Vår avsikt var därför att göra 

intervjusituationerna så avslappnade som möjligt, dels genom att inte vara så formella i vår 

framtoning, dels genom att försöka hålla en lättsam stämning för att i den mån det gick undvika 

maktasymmetrier samt att använda ett språk som visade på vissa kunskaper inom feminism och mäns 

våld mot kvinnor. Detta kan även leda till en falsk tillit som diskuteras vidare under rubriken etiska 

överväganden.  

 

Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att forskaren kontrollerar, ifrågasätter och teoretiserar sitt inhämtade material samt 

om undersökningen verkligen behandlar vad den har för avsikt att undersöka (Kvale, 1997, s. 218 ff). 

Frågorna vad och varför skall besvaras. För att materialet även skall kunna kritiskt granskas måste 

man som forskare vara noga med att redogöra för förutsättningar, teoretisk ansats samt dennas 

förförståelse (a.a. s. 191). Vi anser att vi stärkt validiteten genom att sträva efter transparens i så stor 

utsträckning som möjligt. Vår ansats var att tydligt redogöra för de steg vi tagit i uppsatsarbetet samt 

att redogöra för och motivera de val vi gjort. Begreppet reliabilitet innebär i det här fallet studiens 

tillförlitlighet (Thurén, 1991, s 22). Vi tolkar detta som att vi som forskare måste fråga oss om vi 

skapat så goda förutsättningar som möjligt för att respondenterna ska vilja svara på våra frågor så 

uppriktigt som möjligt. Vi är medvetna om att det inte finns något förutsättningslöst frågande, utan att 

vi genom sättet att ställa en fråga påverkar dess svar (Ödman, 2005, s. 84 ff). Genom att 

respondenterna själva fått välja platsen för intervjun tror vi att vi möjliggjort för dem att välja en plats 

där de känner sig trygga och bekväma och därmed ökat chanserna för att få så raka svar som möjligt. 

Det faktum att vi alltid var två intervjuare vid varje intervjutillfälle, trots att den ena av oss förhöll sig 

mer passiv, skulle kunna ha bidragit till att respondenterna känt sig obekväma och utsatta. Vår 

bedömning var dock att vi genom detta stärkte studiens reliabilitet eftersom vi båda fick en 

uppfattning om intervjuerna. Detta gjorde också att intervjuerna till formen såg ungefär likadana ut, 

eftersom vi båda haft viss möjlighet att påverka varje intervjusituation genom följdfrågor. Att vi båda 

har en bild av varje intervju har förhoppningsvis gjort våra diskussioner mer fruktbara och lett till mer 

öppna tolkningar av materialet. Kvale (1997) menar att man med fördel kan vara flera uttolkare av ett 

intervjumaterial för att undvika godtycklighet och ensidighet (s. 188). Som svar på den kritik som ofta 

riktas mot den kvalitativa forskningens brist på objektivitet menar han att man trots att det inte går att 

upprepa enskilda intervjuer ändå kan få fram ganska likartade intervjuer om man använder sig av en 

intervjuguide och följer liknande procedurer under intervjuerna. Detta innebär att en annan forskare 
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alltså skulle kunna nå likartade resultat såtillvida att detta uppfylls (Kvale, 1997, s. 65-66). Det är dock 

svårt att tala om generaliserbarhet i kvalitativa studier eftersom många olika faktorer kan påverka 

respondenterna svar, så som personens dagsform, humör, vilken tid och dag intervjun genomförts et 

cetera.  

 

Etiska överväganden  

För att uppfylla de fyra huvudkraven; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet, i de forskningsetiska principer som gäller inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning) har vi utformat ett formulär som beskriver undersökningens syfte, 

respondenternas roll och villkor för medverkan, hur vi skall garantera konfidentialitet samt hur vi skall 

nyttja materialet. Detta formulär fick respondenterna läsa igenom, ta ställning till och genom 

underskrift godkänna innan intervjun startade.  

När det gäller respondenternas roll och villkor för medverkan informerade vi respondenterna om att 

deras deltagande var frivilligt och att de när som helst under studiens gång kunde avbryta sin 

medverkan. När det gäller konfidentialiteten informerades respondenterna om att vi garanterade deras 

anonymitet genom att avpersonifiera materialet i resultatredovisningen samt att de bandupptagningar 

som genomfördes endast skulle komma att användas som stöd för minnet och förstöras efter analysen. 

Vi informerade också om att bandupptagningarna och det skrivna materialet skulle förvaras 

otillgängligt för obehöriga. Angående nyttjande gavs information om att C-uppsatsen kommer att 

finnas för utlåning på Ersta Sköndal högskolas bibliotek, finnas för nedladdning på bibliotekets 

hemsida, samt att ett exemplar skulle skickas till volontärsamordnaren på Alla Kvinnors Hus. Genom 

sin underskrift samtyckte respondenterna till att delta i vår studie och vi förband oss därigenom att 

realisera dessa villkor. Vi har under arbetet även beaktat Lagen (2003: 460) om etikprövning av 

forskning som avser människor. 

 Som vi tidigare nämnt fick vi hjälp av volontärsamordnaren på Alla Kvinnors Hus under 

urvalsprocessen. Hon gav förslag på potentiella respondenter att ha med i undersökningen utifrån de 

spridningskriterier som vi önskade. Detta urval kan ha påverkat studiens resultat då hon kan ha valt 

personer som hon tror skulle ge en positiv bild av organisationen. En fara med att använda sig av 

volontärsamordnaren i fråga om urval är att hon har vetskap om vilka som ingår i studien. För att 

undvika detta bad vi om fler namnförslag än vi behövde, volontärsamordnaren vet således inte vilka 

som slutligen kom att medverka i studien. I diskussionen om forskareffekten anförde vi det faktum att 

vi delar Alla Kvinnors Hus värdegrund samt att en av oss varit aktiv inom organisationen vilket kan ha 

bidragit till en viss tillit mellan oss som forskare och respondenterna. Detta ser vi i det stora hela som 

positivt. En negativ aspekt av detta kan dock vara att vi på så sätt skapat en falsk trygghet vilket gjort 

våra forskarroller diffusa.   
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I forskarrollen ingår ju att ha ett kritiskt förhållningssätt till sitt forskningsfält. Om forskaren då antar 

en alltför vänskaplig ton kan dennas senare tolkningar upplevas som kränkande för respondenterna. 

Den intervjuade kan ha invaggats i en känsla av samförstånd och kanske varit mer privat i sina utsagor 

än vad hon annars hade varit.  

 Kvale (1997) menar att man som forskare måste vara väl medveten om vilka konsekvenser 

undersökningen får för den som deltar i den och man måste ta hänsyn till den potentiella skada som 

undersökningspersonerna kan åsamkas. Vidare menar Kvale att man även måste fundera kring hur de 

hur de intervjuades identiteter kan döljas på bästa sätt (s. 104-113). I vårt material framkom vissa 

uppgifter av känslig karaktär rörande respondenterna egna upplevelser av exempelvis mäns våld och 

då vi anser att detta kan vara av signifikans för deras ideella engagemang inom just Alla Kvinnors Hus 

har vi valt att inte utelämna dessa uppgifter. Vi har därför valt att i resultatdelen presentera denna och 

annan information i grupp. Det var av avgörande vikt för flera av våra respondenter att deras 

anonymitet garanterades, även gentemot organisationen och därför valde vi att avpersonifiera dem i 

materialet samt att, som sagt, presentera dem som en helhet. Vi anser att om vi presenterade våra 

respondenter som sammanhållna personer även om vi kallade dem exempelvis ”respondent ett” och så 

vidare så skulle deras identiteter kunna bli tydliga för dem som hade lite kunskap om dem som 

personer, vissa läsare skulle kunna ”pussla ihop” respondenternas identiteter. Här tänker vi i synnerhet 

på volontärsamordnaren och andra verksamma inom organisationen. Det hade därför kunnat bli svårt 

för respondenterna att till exempel komma med kritik mot Alla Kvinnors Hus. Det var även viktigt för 

vissa av dem att dessa känsliga personliga uppgifter inte gick att sammankoppla med dem själva. Vi är 

medvetna om att detta tillvägagångssätt kan göra materialet mindre levande för läsaren men det är 

ändå en prioritering vi gör då vi anser att detta är det bästa sättet att tillfullo säkra den konfidentialitet 

som var så viktig för flera av våra respondenter.  
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Litteratursök 

Sökmotor: Libris : frivilligt arbete: 397 träffar, ideellt arbete: 79 träffar, drivkrafter ideellt arbete: 0 

träffar, motiv ideellt arbete: 0 träffar, ideell: 98 träffar, ideell*: 870 träffar, volontär: 26 träffar, 

volontär*: 241 träffar. 

 

Sökmotor: SocINDEX with fulltext (peer reviewed): volunteers: 4571 träffar, volunteer*: 5290 

träffar, motivations volunteer: 204 träffar, motivations volunteer*: 231 träffar.  

 

Sökmotor: Academic Search Elite  with fulltext (peer reviewed): Clary and Snyder: 4 träffar, 

volunteer: 9821 träffar, volunteer*: 10688 träffar, motivations to volunteer: 131 träffar. 

 

I urvalet valde vi främst att inrikta oss på svensk forskning. När vi sökte litteratur fick vi även många 

träffar rörande amerikansk forskning, men då det svenska och det amerikanska välfärdssystemet ser 

mycket olika ut, det amerikanska är mer beroende av frivilliga insatser än det svenska som till större 

del bygger på statligfinansierad vård och omsorg, valde vi att inte ta med den amerikanska 

forskningen. Ovan visar vi dock samtliga träffar. I litteratursökningsprocessen har vi gallrat och valt 

bort material som vi inte bedömt som tillräckligt relevant för vårt syfte och frågeställningar. Vi har 

även letat i tidigare forsknings referenslistor och tagit del av omfattande litteratur kring ämnet. Vi har 

också tagit del av forskning där resultaten varit samstämmiga och vi har därför även gjort ett urval ur 

denna forskning.   
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Tidigare Forskning 

Sociala arenor och samhällsmoralisk normgivare 

I rapporten SOU 1993:82 Frivilligt socialt arbete - kartläggning och kunskapsöversikt gjordes under 

90-talet en kartläggning av frivilligsektorn med fokus på sociala verksamheter och insatser. I rapporten 

presenteras begrepp, terminologi och modeller för att visa hur den frivilliga sektorn skiljer sig från 

andra sektorer. Rapporten har kartlagt svenska folkets frivilliginsatser; dess omfattning, karaktär och 

bestämningsfaktorer. Med bestämningsfaktorer avses faktorer som bidrar till att människor hamnar 

inom och utför en viss sorts frivilligt arbete, något som författarna till rapporten menar bland annat har 

att göra med människors tillgång till sociala arenor. Begreppet sociala arenor behandlas utförligare i 

fortsättningsstudien från 2005 och man menar där att människor blir exponerade för olika sociala 

arenor genom exempelvis sitt förvärvsarbete, sitt boende och sina barn (Olsson et al. 2005, s. 53). Det 

som beskrivs som exponering och anknytning till dessa sociala arenor kan också ses som att man har 

tillgång till personliga närverk vilket också ökar sannolikheten för att man ska engagera sig ideellt i en 

frivilligorganisation (a.a. 2005, s. 53). Författarna av SOU 1993:82 har funnit variationer vad gäller 

frivilliga insatser inom olika befolkningsgrupper och att dessa avvikelser har att göra med skillnader i 

chanser att befinna sig i situationer där frivilliga insatser genomförs. Vidare har författarna påträffat att 

människor som utför flest sociala insatser, är individer som redan har många ”järn i elden” det vill 

säga förvärvsarbetande män och kvinnor med hemmavarande barn. Att denna grupp utför fler sociala 

insatser än andra befolkningsgrupper kan ha att göra med att dessa män och kvinnor helt enkelt 

exponeras för fler potentiella sociala arenor att genomföra frivilliga insatser inom. Vidare diskuterar 

författarna av rapporten om individers socioekonomiska tillhörighet kan ha betydelse för inom vilka 

sociala arenor som individen visats och om individen även kan använda sin socioekonomiska position 

till att styra samhällsutvecklingen i en viss riktning. Författarna menar därför att det frivilliga arbetet 

inte bara kan ses som ett uttryck för människors handlingar, utan också som bekräftelse på hur den 

socioekonomiska positionen inverkar på människors möjligheter till att påverka olika samhälleliga 

händelseförlopp (SOU 1993:82, s. 18-20).  

En av författarna, Erik Blennberger, menar att det frivilliga arbetet kan fungera som en 

samhällsmoralisk normgivare som bidrar till att den moraliska grundnivån i samhället höjs. Detta 

kommer utav den ”frivillighet” som det frivilliga arbetet bygger på, och som Blennberger menar dels 

fostrar samhällsmedborgarna i demokratisk anda, och dels skapar solidaritet och förståelse för 

människors utsatthet. Därmed medverkar frivilligt arbete till att skapa en folklig opinion som arbetar 

för att öka välfärden och ställer krav på den offentliga sektorn. Om frivilligorganisationernas sociala 

insatser skulle minska skulle det kunna vara ett tecken på en generellt försämrad samhällsmoral hos 

medborgarna. På detta sätt menar Blennberger att frivilligorganisationer därför också kan ses som 

viktig normgivare till den offentliga sektorn (a.a. s. 44).   
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En befolkningsstudie 

I denna studie från 2005 beskriver Lars-Erik Olsson, Lars Svedberg och Eva Jeppsson Grassman, den 

”typiska volontären” som en välutbildad man eller kvinna i medelåldern som befinner sig i mitten av 

sin karriär och som har ett brett socialt nätverk med många kontakter. Den typiska volontären har 

vuxit upp med föräldrar som haft ett frivilligt engagemang och idealen från barndomen har individen 

sedan tagit med in i vuxenlivet. (s. 2 och 28). I likhet med SOU 1993:82 har författarna till studien 

från 2005 funnit att socioekonomisk tillhörighet, individens inkomst och utbildningsnivå har betydelse 

för inom vilket socialt område som hon/han blir frivilligt verksam. Högre utbildning bidrar till att 

individen genom sitt arbete blir exponerad för fler sociala arenor. Hon/han ses även som ”attraktivare” 

arbetskraft för frivilligorganisationerna, än personer utan utbildning, frivilligorganisationerna har 

nämligen börjat ställa allt högre krav på att de individer som söker sig till deras verksamheter skall 

vara välutbildade. Andelen svenskar som gör insatser inom kvinnoorganisationer är mycket låg, endast 

en procent, och antalet verkar dessutom sjunka. Fler kvinnor återfinns inom frivilligorganisationer 

med en social inriktning medan män är mer aktiva inom frilufts- och boende organisationer. 

Människors volontärarbete är enligt studien inte istället för andra aktiviteter utan ytterligare en 

sysselsättning som adderas till en redan fulltecknad kalender. Studien visar vidare att just 

medlemskapet i en frivilligorganisation inte längre ses som obligatoriskt för volontären, och att 

volontären även har slutat att ta lika stort ansvar inom den frivilligorganisation där hon/han är verksam 

(Olsson et al. 2005, s. 20-33).   

Författarna beskriver att de funnit att den svenska befolkningens värdering av det ideella arbetet 

stärkts sedan mitten av 90-talet. Här avser författarna främst det ideella arbetets egenvärde som man 

menar att många svenskar ser som en moralisk förpliktelse eller värdeskapande kraft. Svenskarna har i 

europeiska studier varit utmärkande när det gäller att betona just det ideella arbetets självständiga kraft 

och hur denna kraft påverkar moral och värdeskapande dimensioner i samhället. På frågan om frivilligt 

aktiva ger något annat än det som avlönade professioner erbjuder svarade två tredjedelar av de 

tillfrågade i befolkningen att de ansåg det. Författarna konstaterar att det både skett en uppgång och 

nedgång i befolkningens syn på denna fråga under de senaste åren, och menade att detta svar var ett 

uttryck för ett mer ”balanserat synsätt” i frågan. En annan fråga som författarna sökte svar på var om 

befolkningen ansåg att om regeringen tog sitt fulla ansvar skulle det inte finnas behov av frivilligt 

arbete. I denna fråga höll knappt en femtedel med om påståendet. Här drog författarna därför 

slutsatsen att många svenskar ansåg att det ideella arbetet behövdes, oavsett om regeringen tog sitt 

fulla ansvar eller inte. Detta överensstämde med författarnas tes om att många svenskar såg det ideella 

arbetet som en självständig kraft. På frågan om frivilligt arbete är ett hot mot avlönat arbete och 

används för att göra nedskärningar i samhällets utgifter svarade var sjunde person att hon/han 

instämde, resterande tog avstånd från påståendet. Detta styrkte författarnas tes ytterligare, att det 

ideella arbetet sågs som en självständig kraft hos den svenska befolkningen. En annan fråga var om 

alla har en moralisk skyldighet att göra frivilligt arbete någon gång i sitt liv. På denna fråga instämde 
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nästan två tredjedelar. Författarna konstaterade att yngre instämde i lägre grad än äldre men att 

andelen yngre som instämde hade ökat sedan föregående studie. Slutligen frågade man om 

engagemanget i frivilligt arbete hjälper människor att ha en aktiv roll i ett demokratiskt samhälle på 

denna fråga svarade en mycket stor del av den tillfrågade att så var fallet (Olsson et al. 2005, 8-13).  

Studien har visat att det värderingsmässiga stödet för det frivilliga arbetet håller i sig. 

Värderingsmönstret mellan män och kvinnor skiljer sig inte avsevärt åt, dock ger kvinnor ett större 

stöd för välfärdsstatens utformning. Fler kvinnor anser exempelvis att alla människor har en moralisk 

skyldighet att genomföra frivilliga insatser någon gång under sitt liv. Författarna frågar sig även om 

det svenska samhället går mot att likna länder i övriga Europa, där det frivilliga arbetet har ett slags 

moraliskt anspråk. Vidare tillägger de att frivilliginsatserna i Sverige fortsätter att ha ”en mer bestämd 

politisk samhällshorisont” för ögonen vilken fortsätter att utöva ett starkt inflytande över samhället 

(a.a. s. 8-13).  

 

Motiv bakom frivilligt arbete  

I antologin Medmänsklighet att hyra? Åtta författare om ideell verksamhet (1995) Erik Amnå (red) 

Marita Ulvskog, Roger Qvarsell, Anita Nyberg, Eva Jeppsson Grassman, Lars Svedberg, Mats 

Ekström, Per-Anders Forstorp och Sven-Erik Sjöstrand, beskriver Mats Ekström motiv bakom 

människors frivilliga engagemang. Ekström har studerat kulturella innebörder bakom frivilligt 

engagemang och menar att det är en kombination av motiv som ligger bakom att människor väljer att 

engagerar sig ideellt. Han menar att skälen till frivilligt engagemang är flera. Det kan röra sig om en 

genuin önskan om att få göra något för någon annan eller vara ett sätt att förverkliga sig själv. Andra 

viktiga aspekter kan vara att den engagerade får en känsla av att tillhöra ett sammanhang och att 

engagemanget ger en känsla av att vara någon. Engagemanget ger enligt Ekström (1995) volontären 

möjlighet att delta i sociala sammanhang utanför hemmet, något som har betydelse för identiteten och 

som bidrar till att hon/han känner trygghet och kontinuitet i livet. Han menar vidare att individer 

formar sina identiteter genom att både definiera sig med och distansera sig från andra människor (s. 

178-185). Förutom ovan nämnda motiv menar Ekström att det också kan finnas samhälleliga 

drivkrafter till att individer engagerar sig ideellt. Engagemanget kan vara ett sätt att få inflytande och 

att omsätta politiska värderingar i praktiken och istället för att engagera sig i politiska partier söker 

människor numera också inflytande genom frivilligorganisationer. Ekström menar att många 

människor ser ett moraliskt värde i att engagera sig och att engagemanget på så sätt blir ett moraliskt 

ställningstagande. När människor går samman med sina övertygelser skapas något som Ekström kallar 

moraliska gemenskaper och följden av dessa blir att sociala och moraliska band mellan människor 

stärks, individer känner ett större ansvar gentemot varandra, de blir mer aktivt deltagande och de 

hjälper varandra i högre utsträckning. Ekström menar att detta minskar risken för att samhället går mot 

ökad främlingsfientligt, passivitet och moraliskt förfall (s. 188-189).  
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Erik Amnå som är en annan av författarna ur Medmänsklighet att hyra? Åtta författare om ideellt 

arbete (1995) är inne på liknande tankegångar. Amnå menar att ideellt arbete möjliggör för människor 

att uttrycka olika värden; övertygelser eller budskap, utan att först ha övertygat majoriteten om dessa. 

Han anser att det frivilliga engagemanget kan bottna i en önskan om att lösa gemensamma problem, 

och menar att arbete kan användas för att utveckla en gemensam ideologi. Det kan också vara ett sätta 

att uttrycka frustration och ilska över tillvarons beskaffenhet samt en önskan om hur man istället 

skulle vilja att den såg ut. Vidare menar Amnå (1995) att det frivilliga engagemanget kan nyttjas till 

att lösa personliga problem eller för att få uppskattning från andra människor. Det kan handla om att få 

tillgång till värdefulla nätverk, att skapa gemenskap med andra eller att få professionell kunskap (a.a. 

s. 133 och 121). Slutligen beskriver han också hur det frivilliga engagemanget bidrar till att människor 

kan utveckla gåvor och förmågor hos sig själva, engagemanget utgör en slags prestationsfri zon, där 

människors kvaliteter kan förfinas. Amnå menar vidare att det frivilliga arbetet även kan användas för 

att kompensera förluster och brister i andra delar av livet (a.a. s. 151).  

 

Yttre och inre drivkrafter 

Eva Jeppsson Grassman (1997) har genomfört fjorton intervjuer med volontärer som ägnar sig åt 

socialt frivilligt arbete av olika slag. Hon har ställt frågor kring deras drivkrafter bakom det frivilliga 

arbetet, arbetets innehåll, i vilket sammanhang det förekommer samt hur de tänker kring sina 

värderingar. Mer specifika frågor var hur det frivilliga arbetet börjat och fortsatt, vilken betydelse de 

frivilliga tillmäter arbetet, vilka motiv de frivilliga anser sig ha men även frågor kring de intervjuades 

personlighet, aktuella livssituation, familj, jobb samt andlighet har belysts (s. 15-17). Vad det gäller 

motiv och drivkrafter gör Jeppsson Grassman (1997) en åtskillnad mellan yttre och inre drivkrafter där 

de tidigare betyder de faktiska omständigheter i de intervjuades liv som haft en utlösande betydelse för 

engagemanget. Dessa kan vara påtagliga brister som får kollektiva konsekvenser och ibland 

sammanfaller med egna behov, men även ilska över andras utsatthet och orättvisa kan vara yttre 

drivkrafter till det frivilliga engagemanget. Exempel på andra yttre omständigheter kunde vara en 

livskris eller traumatiskt händelse som gjort att man själv sökt hjälp i en frivilligorganisation och här 

använder Jeppsson Grassman begreppet ömsesidighet. Hon menar att detta är ett vanligt fenomen inom 

frivilligt arbete, det vill säga; steget mellan mottagarroll och givarroll inte är stort och gränserna dem i 

mellan är oklara, identifikationen med den andre är här en viktig drivkraft. För dessa människor kan 

drivkraften vara att ge tillbaka och hjälpa andra i liknande situationer. Till de yttre drivkrafterna hör 

också att det frivilliga arbetet får ersätta något i livet, exempelvis då livet känns tomt efter en 

pensionering, ett motiv för frivilligt arbete är således att fylla livet med mening. De inre drivkrafterna 

visade sig i undersökningen svårare att komma åt. Dessa kallar Jeppsson Grassman för motiv och 

menar de avsiktliga handlingar som utgår från individens idéer, värderingar och behov. Dessa motiv 

kan vara både altruistiska och egoistiska till sin natur och det ena behöver inte utesluta det andra (s. 91 

ff). Bland de inre drivkrafterna (motiven) Jeppsson Grassman fann, kan en vara en strategi för att ge 
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mening och sammanhang till smärtsamma händelser, det självupplevdas drivkraft (Jeppsson 

Grassman, 1997, s. 59). Motiven kan även vara principanknutna och av moralisk innebörd, att ta 

ställning för vad man anser vara rätt och riktigt. Några av hennes informanter drevs av solidaritets- 

och människovärdesprincipen och ville omsätta sin övertygelse i praktisk handling. Ytterligare motiv 

för frivilligarbete handlar enligt undersökningen om att påverka och driva gruppers särintressen; att 

leda, se resultat samt att få respons, uppskattning och bekräftelse. Man kan här synliggöra och därmed 

bli synliggjord (a.a. s.69-ff). Att bli betrodd med förtroenden, att få känna sig behövd och delaktig i en 

annans människas liv samt att få ny kunskap och vidgade vyer är andra motiv till frivilligt arbete. 

Även att ge av sitt överflöd samt hjälpa andra kan vara centrala motiv (a.a. s. 48). Människans behov 

av att få något uträttat, hjälpa andra och gestalta sig själv är andemeningen i många informanters 

utsagor och därmed viktiga drivkrafter till ideellt arbete. Slutligen menar Jeppsson Grassman att det är 

svårt att utröna några entydiga svar och att det snarare handlar om ”ett ständigt pågående gestaltande 

och förverkligande av den egna identiteten, där handlingarna och avsikterna hela tiden berör ”mig” 

och ”andra” (a.a. s. 102-109).  

 

Motiv och vinster 

Volontärbyrån grundades i september 2002 med syfte att tillvarata alla de som vill engagera sig ideellt 

och hjälpa dem att hitta passande frivilligorganisationer och som huvudman står Forum för Frivilligt 

Socialt Arbete. Volontärbyråns arbete finansieras genom samarbeten med kommuner och företag och 

är gratis både för volontärerna och för frivilligorganisationerna. Volontärbyrån har årligen gjort 

undersökningar med fokus på de förmedlade volontärernas motiv till sitt engagemang och vad de får 

ut av sitt volontärskap. De försöker även spåra trender inom det ideella arbetet. Nedanstående 

undersökningsresultat baseras på svar från 1236 volontärer under 2007 och visas i form av två diagram 

som konstruerats av författarna. Dessa två diagram bygger alltså på de procentsatser som 

volontärbyrån fått fram i denna undersökning och är hämtade från Socialforums internetsida 2008-04-

25.  
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Som vi ser i diagram 1.1 var de främsta anledningarna till volontärskapet att skaffa sig personlig 

erfarenhet (59 procent), för att det verkade kul (46 procent) samt att de ville hjälpa en viss målgrupp 

(45 procent). Endast (11) procent uppgav att de volonterar under tiden de söker arbete och en ännu 

mindre grupp menade att de gjorde det för att döva samvetet (5 procent). 

 

Diagram 1. 
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I diagram 2 framgår att den största gruppen av de tillfrågade volontärerna menade att vinsterna med 

det ideella engagemanget var att de kände sig behövda (69 procent). Vidare uppgav de att de har haft 

roligt (64 procent) och att de har lärt sig mer om hur andra människor har det (56 procent). En 

mindre grupp om (29) procent uppgav att en vinst är att de har fått bättre självförtroende och den 

minsta gruppen i diagrammet bestod av volontärer som tycker sig själva fått hjälp (10 procent). 

 

Diagram 2. 
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Det ideella arbetets betydelse för individen 

Även Johan von Essen (2008) har forskat om ideellt arbete. Han har undersökt vad det ideella arbetet 

betyder för dem som utför det och har djupintervjuat 40 människor som på ideell basis arbetat med 

frågor inom miljörörelsen, inom socialt arbete eller inom en fotbollsklubb. Centralt i von Essens 

avhandling är förhållandet mellan människan och samhället; vilken samhällssyn och människosyn 

intervjupersonerna ger utryck för när de talar om sitt ideella engagemang (s. 3 ff). Han bygger vidare 

på Charles Taylors tankar om den autentiska människan och avser hur hans respondenter beskriver att 

människan är fri att handla, skapa sina egna värderingar och att deras handlingar uttrycker deras 

identitet samt att de är goda människor. von Essen tolkar sina informanter som att de menar att det 

materialistiska samhället som de lever i deformerar människan och att de lösgör sig från detta genom 

sitt ideella arbete vilket kontrasterar mot det materialistiska samhället. Detta gör det autentiskt, mer 

sant. Det är därför av mycket stor vikt för intervjupersonerna att de framställer sitt ideella arbete som 

just autentiskt, inte bara för att arbetet skall kännas meningsfullt men framförallt då det är ett uttryck 

för en autentisk identitet; den man är ”på riktigt” (a.a. s. 60-62 och s. 217-220). von Essen menar 

vidare att hans intervjupersoner talar om sitt ideella arbete som ett sätt för dem att uttrycka sin 

identitet. Han menar även att de genom att ingå i en organisation tillsammans med andra människor 

kan identifiera sig med dem för att skapa och förstärka den egna identiteten. Vidare gav hans 

intervjupersoner en bild av ideellt arbete som ett sätt att som person vara delaktig i något större och att 

i handling uttrycka sina åsikter samt att göra ett personligt avtryck i samhället. De uttryckte även en 

vilja att använda sina kunskaper och färdigheter till att hjälpa någon annan. Detta att hjälpa någon 

annan, att göra något gott, bidrar till tillfredsställelse hos volontären och häri ligger något av en 

paradox: man kan inte ha som mål att vara god, om godhet är kalkylerad upphäver den sig själv, det 

ideella arbetets mål kan alltså inte vara välbefinnande eftersom det då inte leder till äkta 

välbefinnande. Målet måste vara den andres väl, det kan i sin tur leda till äkta välbefinnande. Det 

måste finnas en mottagarnytta, ett verkligt behov. von Essen gör även tolkningen att det ideella arbetet 

bidrar till att göra världen begriplig för flera av hans intervjupersoner, vilket kan göra den mer 

hanterlig och möjlig att agera i. von Essen visar också att det ideella arbetet kan vara ett sätt att ge 

tillbaka då man känner tacksamhet eftersom man upplever sig skonad från större trauman. Det kan 

också vara ett sätt för den ideelle att bearbeta en upplevelse av förlust (a.a. s. 153 ff). 
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Teori  

För att försöka förstå våra respondenters drivkrafter bakom deras ideella arbete på Alla Kvinnors Hus 

har vi tagit nedanstående teoretiska perspektiv till hjälp. Gemensamt för dessa teorier är att de på olika 

sätt går att applicera på drivkrafter till ideellt arbete genom att problematisera olika utgångspunkter. 

Zygmunt Bauman (2002) har tankar kring människans identitetsskapande, James S Colemans (1994) 

teori behandlar människans vilja att genom handling, på olika sätt, maximera sina egna vinster. VFI-

modellen (1998) syftar till att förklara de motiverande funktioner som påverkar människors vilja att 

engagera sig ideellt. Dessa olika teorier, menar vi, ger oss olika infallsvinklar till respondenternas 

utsagor och ger oss även möjlighet till en mer mångbottnad och djupare analys. 

 

Identitetsskapande 

I boken Det individualiserade samhället (2002) beskriver Zygmunt Bauman hur det moderna 

samhället medfört betydande förändringar för mänskligheten. Bauman problematiserar det faktum att 

det moderna samhället kräver att människan väljer sin identitet och att det blivit omöjligt för henne att 

bevara denna identitet intakt. Världen är under ständig förändring och det har gjort att det blivit 

meningslöst för människan att hålla fast vid målsättningar som skall hålla livet ut. Istället måste 

individen hela tiden omvärdera sina livsmål och uppleva hur identiteten går igenom en slags oavbruten 

process där den ständigt raseras för att sedan byggas upp igen. Tidigare var människans identitet av 

naturen given men i och med det postmoderna samhällets intåg har identiteten blivit en ”uppgift” som 

alla människor står ensamma att utföra. Detta har gjort att individen lämnats till att helt förlita sig på 

den egna förmågan, samt gjort denne ensamt ansvarig för de konsekvenser som följer av hennes beslut 

(Bauman, 2002, s. 59 ff,, s. 139 och 174-179).  

Den frihet som människan så starkt åtrådde under tidigare epoker har fört med sig känslor av 

otrygghet och bristande tillit hos henne. Människan har inte länge några konkreta lösningar att luta sig 

mot och hennes plats i samhället är inte längre lika självklar som tidigare. Att ständigt vara utbytbar 

och att inte ha en given position i samhället är något som bidrar till en enorm osäkerhet hos 

människan. Bauman menar att individen söker fasta ramar och trygga relationer till andra människor, 

men numera är det endast en flyktig gemenskap med andra som erbjuds henne (a.a. s. 59-67 och s. 

184). 

 
Volunteer Functions Inventory - modellen 

Clary E. Gil, Ridge Robert D, Stukas Arthur A, Snyder Mark, Copeland John, Haugen Julie A, Miene 

Peter K. har i artikeln Understanding and Assessing the Motivations to Volunteers: A Functional 

Approach (1998) definierat sex personliga och sociala funktioner som kan härledas till individers 

ideella engagemang. Dessa funktioner måste enligt artikelförfattarna tillfredsställas för att människor 

skall välja att ägna sig åt volontärt arbete. Clary et al. har sammanställt dessa personliga och sociala 

funktioner i en modell som de kallar VFI- Volunteer Functions Inventory. Syftet med modellen är att 
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den kan används för att förklara de motiverande funktioner som påverkar människors vilja att 

engagera sig ideellt. Modellen kan alltså användas för att förklara de personliga och sociala funktioner 

som gör att människor väljer att engagera sig inom frivilligt arbete (s. 1517-1519). Artikelförfattarna 

har efter en rad undersökningar som kartlagt volontärarbete bland amerikaner fått fram några typiska 

sådana ”motiverande” funktioner och dessa motiverande funktioner har sedan lagt grunden för VFI- 

modellen. De tre vanligaste visade sig vara: värderingar, förståelse och självbevarande. Dessa 

motivationsfunktioner är de motiv som de flesta volontärer uppger som skäl till deras ideella 

engagemang. Värderingar innebär att volontären uttrycker en slags omsorg för andra människor, en 

vilja att hjälpa andra (a.a. 1517-1519). Med förståelse avses den potential som volontären ser till att 

lära sig nya saker. Denna funktion kan även innebära att volontären brukar redan förvärvad kunskap 

till att utbilda andra människor.  Självbevarande kan ses som det skydd volontären sätter upp för att 

värja sig mot egna problem. Det kan också vara ett sätt att döva ett dåligt samvete över att man är mer 

lyckligt lottad än andra (Clary et al. 1998, s. 1517-1519).  

De tre andra viktiga motivationsfunktioner Clary et al. (1998) fann som anledningar till varför 

människor väljer att engagera sig ideellt var: karriär, självförstärkande och den sociala funktionen. 

Karriär  avser det som volontären får ut av att delta i volontärt arbete i form av meriterande kunskaper 

och utbildning som senare kan ge henne/honom en viss karriärskjuts. Vad det gäller den 

självförstärkande funktionen så innebär den att individen blir stärkt i sig själv genom volontärskapet. 

Hon/han utvecklas på ett psykologiskt plan av engagemanget, och att det kan leda till att individen 

mognar, men också att hon/han förverkligar sig själv. Social funktion avser volontärens relationer med 

andra människor. Volontärskapet kan vara en möjlig ingång till att hitta nya bekantskaper eller att 

stärka sociala band. Det kan också vara ett sätt att göra något som andra människor ser positivt på  

(a.a. s. 1517-1519).   

Men vad betyder då dessa motivationsfaktorer och varför måste de överensstämma med 

volontärens egna behov och syften? I artikeln The Motivations to Volunteer: Theoretical and Practical 

Considerations (1999) skriver Clary och Snyder att anledningen till att volontärens behov och 

målsättningar måste tillfredställs är just för att det ideella arbetet bygger på detta utbyte. För att ställa 

upp och arbeta utan ersättning måste volontären få någon form av tillfredsställelse av det arbete som 

hon/han utför. De vinster som kommer med det ideella arbetet måste fylla en viktig funktion i 

volontärens liv annars kommer volontären inte vilja fortsätta arbete ideellt. Det är denna princip som 

volontärers engagemang bygger på. Detta innebär att om man lyckas hitta de funktioner som motiverar 

människor till att börja engagera sig ideellt kan organisationer som sysslar med denna typ av 

verksamhet både få individer att stanna inom det volontära området men också lära sig knep för att 

lättare rekrytera individer till sina volontärorganisationer. I ovan nämnda artikel från (1999) står också 

att vissa funktioner visade sig väga tyngre för yngre än för äldre volontärer. För yngre volontärer var 

karriär ett exempel på en sådan funktion som stimulerade till att börja engagera sig ideellt. I samma 

artikel skriver författarna att undersökningar som gjorts kring det ideella engagemanget visat att olika 
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volontärer jagar efter att uppnå olika syften med sitt volontärskap. För vissa volontärer fanns fler än ett 

mål att uppfylla och drivkrafter till att utföra frivilliga insatser är därför komplexa. Därför är det även 

svårt att urskilja egoistiska skäl från altruistiska skäl till varför man valt att engagera sig. Anledningen 

till detta är just att motiv ofta är kombinerade med andra intressen för individen vilket innebär att 

individen kan ha en gedigen önskan om att hjälpa andra människor samtidigt som hon/han vill gagna 

de egna intressena (Clary och Snyder 1999, s. 156-158). 

 

Rational Choice Theory 

James S Coleman är en av de sociologer som varit mest tongivande inom den skola som kallas 

Rational Choice Theory. Ett centralt begrepp inom denna teori är optimering (optimizing), när en 

människa är rationell så handlar hon för att optimera någonting och detta någonting är ofta maximal 

nytta (utility) och till en minimal kostnad. Coleman och Fararo (1992) menar att människor ställda 

inför en valsituation gällande handlingsval väljer det alternativet som jämförelsevis ger det bästa, 

optimala resultatet för individen; den handlingen som kommer leda till störst tillfredsställelse för 

henne till lägst kostnad. Detta kan hon göra avsiktligt, medveten om vad hon gör eller oavsiktligt, utan 

att analysera varför hon väljer som hon gör (Coleman & Fararo, 1992, s. x-xii). Coleman (1994) menar 

att vår tillvaro; samhället och vårt sociala liv är en utbytesprocess där individer, kallade rationella 

aktörer, agerar inom ett socialt system. Inom detta sociala system kan aktören inte själv tillfredsställa 

sina intressen utan behöver interagera med andra aktörer för att få dessa tillgodosedda, man behöver 

förhandla och utbyta tjänster aktörer i mellan. Till skillnad från det ekonomiska systemet inom vilket 

pengar och varor utbyts, byter man inom det sociala systemet andra sorters kapital, exempelvis 

kunskap, förmågor, kapaciteter, förpliktelser och förväntningar, i ett komplicerat samspel (Coleman, 

1994, s. 14 ff). Utbytesbegreppet innehåller även ett maktförhållande. För att maximera sina 

handlingsmöjligheter krävs kapital, och har en aktör begränsat kapital, begränsas hennes 

handlingsmöjligheter och hon upplever därmed maktlöshet (a.a. s. 65-69). Att ingå i en organisation 

ställer ofta vissa krav på individen, hon kanske måste ge upp en del av sin makt, sin auktoritet. Hon 

måste följa vissa regler, kanske betala en medlemsavgift men Coleman menar att detta inte behöver 

betyda att hennes handlingsmöjligheter minskar utan tvärtom kan hennes totala kapital öka genom att 

ingå i ett kollektiv, detta kan beskrivas som en rationell strategi för nyttomaximering (a.a. s. 300 ff). 

Den individualistiska viljan till nyttomaximering kan även fungera destruktivt mot samhället om den 

enskilda aktören utnyttjar kollektivet till sin fördel utan att bidra, så kallade free-riders, 

gratispassagerare, som både vill ha kakan och äta den! Vår tanke är att Colemans tankar om Rational 

Choice Theory kan vara spännande att applicera på vad som driver människor till handlingen ideellt 

arbete då teorin utgår från människors egoistiska motiv snarare än altruistiska.  
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Teori en sammanfattning.  

I stora drag menar Bauman (2002) att det postmoderna samhället kräver att människan väljer och 

formar sin identitet i högre grad än tidigare och det innebär även att hon står som ensam ansvarig för 

de konsekvenser som hennes handlingar medför (s. 59 ff och s. 174-179). Bauman menar att 

människan inte längre har en given position i samhället och att hon alltid lever med vetskapen om att 

vara utbytbar något som väcker en enorm oro hos henne. För att tygla denna osäkerhet söker vi 

människor ständigt fasta ramar och relationer till andra individer. Världens ständiga förändring har 

gjort det meningslöst för oss att hålla fast vid särskilda målsättningar som ska gälla livet ut och därför 

menar Bauman att den moderna människan lever i en flyktig tillvaro där ingenting är givet eller 

bestående (a.a. s. 59-67).  

 Sammanfattningsvis kan man säga att Clary och Snyder (1998) och (1999) i sin VFI-modell har 

identifierat sex viktiga motiverande funktioner som kan förklara varför människor väljer att engagera 

sig ideellt. Dessa motiverande funktioner måste överensstämma med volontärens egna behov och 

målsättningar. De tre vanligaste motiverande funktionerna som volontärer uppgivit som skäl till sitt 

volontära engagemang är att få ge uttryck för sina värderingar exempelvis att hjälpa andra, att få 

förståelse och att lära sig nya saker, eller att värja sig mot egna problem, ett slags behov av 

självbevarande som finns hos volontären (Clary och Snyder 1998, s. 1517-1519). Clary och Snyder 

menar att allt volontärt arbetet bygger på utbyte; ett givande och tagande mellan utförare och 

mottagare. Får inte volontären ut något av sitt engagemang, inte erhåller någon personlig vinst, 

kommer volontären inte att vilja fortsätta arbeta ideellt (a.a. 1999, s. 156-158).  

 Med sin Rational Choice Theory menar Coleman (1994) alltså att människor i egenskap av 

rationella aktörer gör val som syftar till att ge det bästa resultatet till den lägsta  kostnaden. Detta kan 

göras medvetet eller omedvetet. Vidare menar Coleman att dessa rationella aktörer agerar inom ett 

socialt system där de förhandlar och utbyter tjänster med varandra då de inte ensamma kan få sina 

intressen tillgodosedda. Till detta behövs kapital i form av exempelvis kunskap, förmågor, kapaciteter, 

förpliktelser och förväntningar. De människor som har stort kapital kan således maximera sin 

handlingsmöjligheter, medan kapitalsvaga individer har färre möjligheter och häri ligger ett 

maktförhållande (Coleman 1994, s 14 ff). 
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Resultatredovisning 

Här kommer vi att presentera vårt material genom att dela in det i de teman vi funnit centrala. I slutet i 

varje tema kommer vi göra jämförelser och dra paralleller till den tidigare forskning vi presenterat. 

Först kommer vi dock att ge en presentation av våra respondenter och hur deras utgångspunkter kan 

analyseras utifrån tidigare forskning.  

 

Presentation av respondenterna 

Våra nio respondenter var i åldrarna 31-76 år gamla. De hade varit verksamma som stödpersoner 

sedan 1998-2005 och lägger i genomsnitt ner drygt åtta timmar i månaden på sitt ideella arbete inom 

Alla Kvinnors Hus. Denna siffra varierar dock mycket beroende på vilken typ av samtalsserie man för 

tillfället ger, individuella samtal eller gruppsamtal då gruppsamtalen upptar långt mer tid för 

stödpersonerna, cirka 20 timmar i månaden, den tidsåtgång på åtta timmar i månaden som här 

redovisas är således lågt räknad. En utav respondenterna är pensionär och resterade yrkesarbetar. Alla 

utom en har högskoleutbildning. Flertalet har tidigare erfarenheter av ideellt arbete inom exempelvis 

Röda Korsets ungdomsförbund och andra biståndsorganisationer. På frågan hur de kom i kontakt med 

Alla Kvinnors Hus svarade de flesta att de kände någon som var ideell inom organisationen, en vän, 

arbets- eller studiekamratkamrat. Någon hade själv varit stödsökande på huset och på så sätt kommit i 

kontakt med organisationen och en annan var intresserad av genusfrågor och sökte på Internet efter en 

organisation att engagera sig i. Flertalet av respondenterna kom från en kontext där ideellt arbete var 

vanligt och hade exempelvis föräldrar som var/varit aktiva i frivilligorganisationer av olika slag och 

resterande kom från en bakgrund där ideellt arbete inte var något man ägnade sig åt. När vi bad 

respondenterna beskriva sig själva var den vanligaste upplevda karaktärsdraget ”engagerad”. Andra 

egenskaper som nämndes var ”pålitlig”, ”snäll”, ”trofast”, ”tänker lite för mycket på andra före mig 

själv”, ”bestämd”, ”rättfram”, ”en duktig flicka”. Någon tyckte att sådana beskrivningar av sig själv 

var plågsamma och hade svårt att formulera sig. 

  

Presentation av respondenterna, analys utifrån tidi gare forskning  

Om man jämför våra resultat med Olsson et al:s befolkningsstudie från 2005 kan man finna vissa 

likheter men även skillnader. Exempelvis lägger våra respondenter ned drygt åtta timmar i månaden på 

sitt ideella arbete att jämföra med kvinnorna i 2005-studien som lägger ned ca 14 timmar i månaden 

(a.a. s.2). Vidare har de allra flesta högskoleutbildning, något som även stämmer överens med 

kvinnorna i 2005-studien, där det finns ett mycket starkt samband mellan utbildningsnivå och frivilligt 

arbete, författarna menar att detta kan var en följd av att dessa kvinnor är mer resursstarka och därmed 

sannolikt mer attraktiva för frivilligorganisationer (s. 20 ff). Drygt hälften av våra respondenter hade 

föräldrar som var/varit frivilligt aktiva och detta stämmer överens med resultaten från 2005. 

Författarna talar om en socialisationsfaktor där de ideal man fått med sig från uppväxttiden ökar 
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chanserna för att själv bli ideellt aktiv. Vad det gäller ingången till Alla Kvinnors Hus och tillgången 

till denna arena hade de allra flesta en vän, arbets- eller studiekamrat inom organisationen. I studien 

från 2005 menar man att tillgången till samhälleliga sociala arenor ökar benägenheten till ideellt 

engagemang eftersom man då exponeras för fler möjligheter att engagera sig (Olsson et al. 2005, 

s.28). I vårt material visade det sig att studier i genusvetenskap var en vanlig social arena vad det 

gäller volontärarbete på just Alla Kvinnors Hus, liksom förvärvsarbete och engagemang i andra ideella 

föreningar. 

 

Initiala drivkrafter 

Flertalet av respondenterna uttryckte att intresset för feminism, ett slags feministiskt uppvaknande var 

en betydelsefull orsak till att man ville bli volontär inom Alla Kvinnors Hus. Flera nämner 

genusstudier som en källa till ny kunskap vilken väckte en ilska och en frustration över kvinnors 

orättvisa situation i samhället. Denna ilska och frustration ledde till att man ville göra något konkret, 

så här uttrycker sig en respondent: ”Jo och så här var det ju, vi läste genus och så var det så här fan va 

det här bara är teori och bla, bla, bla, jag måste göra nåt riktigt! Så var det! Det var en del av mitt 

feministiska uppvaknande, när jag läste genus.” Två av respondenterna menar att arbetet på Alla 

Kvinnors Hus är ett sätt att göra praktisk politik. Så här säger en av dem: ”När man jobbar med politik 

så är man så långt ifrån… man kan skriva att mäns våld mot kvinnor ska upphöra men det blir aldrig, 

det är så här långsiktigt.” När man kommer in på en kvinnojour är det här och nu, man ser resultat.” 

En respondent säger att det som lockade med Alla Kvinnors Hus även var tanken på ett feministiskt 

forum, en plattform att nätverka utifrån: 

 

”[…] mycket coola tjejer som man stötte på som jag började nätverka med i andra sammanhang, inte bara kring 
att möta våldtagna tjejer utan också att göra en massa aktioner och demonstrationer och så… så för mig har det 
varit jättemycket ett feministiskt forum också.” 
 

En annan respondent berättar att det var en önskan om ökad kunskap kring mäns våld mot kvinnor 

som ledde henne till Alla Kvinnors Hus. För denna respondent var det även viktigt att Alla Kvinnors 

Hus var en erkänd organisation där det fanns resurser och erfarenhet samt att lokalerna var centralt 

belägna. För en annan respondent var syftet med volontärarbetet att få praktisk erfarenhet av 

samtalskontakter då hennes utbildning krävde detta. Denna respondent hade således ingen ideologisk 

ansats till en början utan intresset för feministiska frågor har utvecklats senare.  

 

Initiala drivkrafter, analys utifrån tidigare forsk ning 

Som vi visat hade de flesta respondenterna en ideologisk ingång till engagemanget inom Alla 

Kvinnors Hus; nämligen feminismen. De uttrycker att de genom ett feministiskt uppvaknade blev 

uppmärksamma på orättvisor mellan kvinnor och män. Detta är exempel på det som Jeppsson 

Grassman (1997) kallar yttre drivkrafter, att se orättvisor och känna ilska över dessa, något som även 
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hon funnit vara vanligt i sin forskning. Även hennes begrepp inre drivkrafter går att applicera på våra 

respondenter då de är principanknutna och av moralisk innebörd, respondenterna tar ställning till vad 

de anser vara rätt och riktigt (a.a. s. 92-97). Ekström (1995) menar att ideellt engagemang kan vara ett 

sätt att omsätta politiska värderingar i praktiken och detta är tydligt när våra respondenter talar om att 

göra ”praktisk politik” (s. 188-189). Att ”göra någonting konkret” visade sig vara centralt för många 

respondenter, något som även var viktigt för personerna i Volontärbyråns undersökning (2007), där 33 

procent ville göra något konkret och inte endast skänka pengar. Jeppsson Grassman (1997) menar att 

motiv för frivilligarbete kan handla om att påverka och driva gruppers särintressen (s. 73-76).  

Även Volontärbyråns undersökning (2007) visar att många volontärer engagerar sig för att de vill 

driva en viss fråga, samt att de såg ett behov och ville hjälpa till. Vi tolkar detta som att flera av våra 

respondenter genom sitt engagemang i Alla Kvinnors Hus gör det som Ekström (1995) menar då han 

säger att människor nuförtiden söker inflytande via frivilligorganisationer (s. 188-189). En respondent 

menar att en av anledningarna till hennes frivilliga engagemang var att få ett feministisk forum att 

verka i samt att hitta ett feministiskt nätverk. Detta är något som, enligt Amnå (1995), driver 

människor till ideellt arbete; det vill säga att få tillgång till professionell kunskap och värdefulla 

nätverk (s. 133 och 121). Inte alla volontärer har politiskt ingång till sitt ideella arbete, enligt 

Volontärbyråns undersökning (2007) angav 30 procent ”att skaffa sig yrkesmässig erfarenhet” som en 

orsak till engagemanget. Så var också fallet för den av våra respondenter som sökte ett praktiktillfälle 

för sin utbildning.  

  

Egna erfarenheter 

På frågan om det fanns någon händelse i deras liv som haft någon särskild betydelse för deras 

engagemang svarade nästan alla att det hade erfarenheter av ojämställdhet mellan män och kvinnor. 

En respondent talar om ett uppvaknande i samband med den feministiska resan. Så här säger denna 

respondent: 

 

[…] när man pratade med kompisar och vi började hela den här feministiska resan och det var så här att man 
började prata om tänk hur många gånger… hur många gånger har det inte hänt att man har blivit tagen på 
rumpan när man varit ute eller gått med på tjatsex liksom […] att ifrågasätta gamla relationer och gamla sexuella 
upplevelser och vad var det som hände egentligen.  
 

Det var flera av respondenterna som berättade att de blivit utsatta för mäns våld under sitt liv, någon 

hade tidigare varit stödsökande på Alla Kvinnors Hus. En annan respondent hade en vän som blev 

utsatt för våldtäkt och detta har gjort stort intryck på henne. Respondenterna ansåg dock inte att de 

egna upplevelserna utgjort någon direkt drivkraft men att dessa ändå kan ha haft en viss betydelse för 

engagemanget. En respondent menar dock att hennes bakgrund är en av anledningarna till att hon valt 

att engagera sig i Alla Kvinnors Hus, för henne verkar hennes historia vara en viss drivkraft: 
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Sen tror jag att det handlar om min egen bakgrund, att jag inte blev sedd, nu låter det helt narcisstisk, men de 
problemen som jag hade och att jag hade velat att någon fanns där för mig då. Känslan och viljan att engagera 
mig bottnar nog i att jag vill ge det som inte jag fick, som jag ville ha liksom, som jag sökte hos vuxna. Jag ger 
av mig själv det som jag ville ha. 
 
Under en fråga angående det ideella arbetets funktion säger hon vidare: 
 
För mig med min historia handlar det om upprättelse, det låter jättekonstigt, men det gör det. För mig handlar det 
om ett sätt att få upprättelse gentemot mig själv. Det ger mig ett värde på något sätt, det är svårt att förklara… jo 
men då betyder ju jag någonting, för någon annan.. jo men det är nåt med det, om man ska gå väldigt djupt in i 
det. 
 
 

En respondent menade att det snarare varit avsaknaden av våld som varit viktigt. Hon säger så  

här: ”Nej ingen speciell händelse mer än att jag kände väldigt att jag själv är så lyckligt lottad som har 

levt i bra förhållande och vet hur ett bra kärleksförhållande kan vara, och det kan jag förmedla. 

Ungefär så. Jag kände mig lyckligt lottad och ville ge något tillbaka på något sätt.” 

 Respondenterna var noga med att poängtera att de inte använt sitt volontärarbete för att bearbeta 

egna övergrepp. Många understryker också vikten av att vara färdigbearbetad innan man engagerar sig 

som stödperson inom Alla Kvinnors Hus. Flera menar också att den egna erfarenheten bidrar till en 

ökad förståelse och därmed är en styrka i arbetet.  

 

En del är väl kanske också att jag blev utsatt för XX, det finns där också tänker jag. Att bearbeta min egen 
historia var inget jag sökte på huset men den kommer ju tillbaka i olika faser i livet och då känner jag ibland att 
jag inte ska vara så aktiv. Men jag använder ju sällan det och berättar det i kontakten med kvinnor men mina 
erfarenheter kanske gör att jag vågar fråga och prata om det, att synliggöra. Men även att jag sett att det inte görs 
tillräckligt för dem som blivit utsatta från politiskt håll. Jag blir arg! 
 
På frågan om dessa egna erfarenheter kan hjälpa respondenterna i arbetet på Alla Kvinnors Hus, säger 

en av dem så här:  

 
Det är svårt att förklara det där faktiskt, för det är inte sådär att jag tänker på att jag bearbetar mina erfarenheter, 
inte så… men kanske mer att jag kan relatera till de känslorna, tror jag. Jag kanske ställer följdfrågor i samtal 
utifrån hur jag har tänkt så… inte att jag utgår från mig utan det är beroende på kvinnan, från person till person. 
Att jag har tänkt själv, ja det tror jag är en hjälp, jag har själv tänkt de här sakerna. 
 
 

Egna erfarenheter, analys utifrån tidigare forsknin g 

Det faktum att respondenterna har egna erfarenheter av mäns våld kan ses på flera sätt. Jeppsson 

Grassman (1997) fann hos sina respondenter att engagemanget kunde vara ett en strategi för att ge 

mening och sammanhang till smärtsamma händelser. För dessa människor kan drivkraften vara att ge 

tillbaka och hjälpa andra som befinner sig i en liknande situation (s. 59-60). Som vi tidigare nämnt 

ansåg inte våra respondenter att deras tidigare erfarenheter utgjort någon egentlig drivkraft men att de 

haft en viss betydelse för engagemanget. Vi tänker att dessa erfarenheter kanske har bidragit till att 

respondenterna har uppmärksammat och intresserat sig för problematiken. I Volontärbyråns 

undersökning (2007) angav 42 procent att de ville dela med sig av egna erfarenheter som orsak till sitt 
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volontärarbete. Våra respondenter berättar sällan om sina erfarenheter i sina stödkontakter men flera 

menar ändå att de har användning för dem ur ett slags förståelseperspektiv; någon ”vågar fråga och 

prata om det”, en annan ”kan relatera till de känslorna” som de stödsökande kvinnorna ofta har. Vår 

tolkning är att flera av respondenterna ändå delar med sig av sina erfarenheter, dock ej explicit, 

eftersom de bidrar till de stödsökande kvinnornas bearbetningsprocess med hjälp av just dessa 

erfarenheter. Vi tror att respondenterna, liksom Jeppsson Grassman anför, genom detta kan uppleva ett 

sammanhang och se en viss mening med de egna svåra upplevelserna. von Essen (2008) visar även att 

det ideella arbetet kan vara ett sätt att ge tillbaka då man känner tacksamhet eftersom man upplever sig 

skonad från större trauman (von Essen, 2008, s. 163-164). Detta visar sig i vårt material då en 

respondent vill förmedla hur ett bra kärleksförhållande kan se ut, hon känner sig ”lyckligt lottad” och 

vill därför ”ge tillbaka”. Även Jeppsson Grassman (1997) gör denna koppling och menar att ett motiv 

till frivilligarbete kan vara att ge av sitt överflöd (s. 49). Både Amnå (1995) och von Essen (2008) 

menar vidare att det också kan vara ett sätt för den ideelle att bearbeta en upplevd förlust (Amnå s.151, 

von Essen s. 164-165).  Så är fallet för den av våra respondenter som saknade en stödjande vuxen i sin 

närhet då hon var barn. Hon ”ger av sig själv det som hon ville ha” när hon växte upp. Hennes 

upplevelse är att hon får upprättelse gentemot sig själv och vi tolkar detta som att arbetet på Alla 

Kvinnors Hus bidrar till en känsla av meningsfullhet hos henne och detta kan också ha en viss 

bearbetande funktion. Som tidigare nämnts menar ingen av våra respondenter att deras ideella arbete 

är ett sätt för dem att bearbeta sina erfarenheter av mäns våld. Liknande resultat visade sig även i 

Volontärbyråns undersökning (2007) där endast 10 procent anser att det själva blivit hjälpta genom sitt 

volontärarbete. 

 

Drivkrafter över tid 

De flesta av respondenterna var överens om att drivkrafterna till engagemanget inte förändrades över 

tid däremot upplevde flera att de blivit mer nyanserade i sitt förhållningssätt. Många upplevde att de 

var mindre arga nu än när de började som volontärer. Flertalet av respondenterna menar de drivkrafter 

som gjorde att man sökte sig till Alla Kvinnors Hus var mer idealistiska då än nu. Så här säger en av 

dem: ”Jag trodde att jag skulle kunna förändra världen på kort tid, när jag gick på universitetet… men 

idag så vet jag att det tar otroligt lång tid och att det finns otroligt mycket motkrafter. Jag ser det som 

att jag kan göra en liten insats och får vara nöjd med det.” Tidigare var en av hennes viktigaste 

drivkrafter just ilskan men hon säger att hon numera drivs av glädjen över att en förändring är möjlig; 

att de kvinnor hon möter mår bättre. Hon tillägger att hon inte längre orkar vara arg då det tar för 

mycket av hennes energi. En annan respondent uttrycker sig så här:  

 
Ja jag var nog mera sökande då, i feministiska frågor och göra nånting ganska mycket för att man ska det lite 
mer än att jag ska göra det för att jag vill  det. Någonting har hänt där, jag ville ju då också, men då var det mer 
att jag måste göra, jag borde göra något mer än för att jag ville egentligen. 
 
På frågan om vad detta ”borde” innebar svarar hon: 
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När jag blev feminist, eller när det väcktes för mig, då var det ganska mycket som man borde vara som feminist, 
man söker svaren på allting och så... Man borde vara klädd si och man borde sluta raka sig och det var en helt ny 
värld som öppnade sig och då var det så mycket att man borde göra något… och det har väl lugnat ner sig hos 
mig. Jag har hittat mig, var jag står, jag söker inte så mycket längre. 
 

Hon menar att drivkrafterna nu fördjupats, från att ha haft stort fokus på feministiska attribut är har 

hon nu hittat sig själv och sin identitet som feminist. En annan respondent berättar att hennes 

engagemang inom Alla Kvinnors Hus breddats, hon vågar numera ta större plats inom organisationen 

och att detta har resulterat i att hon lämnat in en motion till styrelsen, som nu har gått igenom.  

Hon känner sig mer ”varm i kläderna”. Alla respondenter säger att de vill fortsätta att vara verksamma 

inom organisationen på ett eller annat sätt. Flera respondenter säger att engagemanget inom Alla 

Kvinnors Hus numera bara är en del av vardagen, att det bara rullar på. En av respondenterna hajar till 

vid frågan och säger: ”Ja, det har varit så här så länge liksom… men gud vad läskigt (skratt) … det är 

bara självklart. Jag känner mig så hemma här.” 

 

Drivkrafter över tid, analys utifrån tidigare forsk ning 

Amnå (1995) menar att ideellt arbete kan vara ett sätt att uttrycka frustration och ilska över hur 

samhället ser ut (s. 148). Många av våra respondenter uttryckte just frustration och ilska över tingens 

ordning, ojämställdheten i samhället och orättvisorna mellan män och kvinnor. Något som de flesta 

berättade var dock hur de längre in i volontärskapet slutade vara så arga. Vi tänker oss att detta kan ha 

att göra med att det genom sitt engagemang i Alla Kvinnors Hus känner att de gör någonting konkret 

mot dessa orättvisor och att detta kan leda till minskad frustration, Alla Kvinnors Hus kan kanske 

fungera som en ”ilskeventil”. Vi tänker även att deras ökade kunskaper och förståelse om mäns våld 

mot kvinnor kan göra dem mindre arga eftersom de får kunskaper om de strukturer som möjliggör 

våldet, vi tänker att kunskapen kanske sänker frustrationsnivån. Å andra sidan skulle ju den ökade 

kunskapen kunna leda till ännu mer frustration och ilska då man inser att kunskapen finns, det som 

inte finns är ett samhälleligt intresse för förändring. I Volontärbyråns undersökning (2007) framkom 

att 29 procent av de tillfrågade ansåg att de fått stärkt självkänsla genom sitt volontärarbete. Så verkar 

även vara fallet med den respondent som lämnat in en motion till styrelsen. Hon vågar nu ”ta mer 

plats” och menar att hon inte skulle vågat ta detta steg för ett år sedan. I fallet med den respondent som 

anser att hennes engagemang fördjupats eftersom hon nu inte längre drivs av en vilja att leva upp till 

de förväntningar hon menar finns på en ”riktig feminist”, drar vi paralleller till von Essens 

autencitetsbegrepp. Vår tolkning är att hon numera känner sig mer äkta i sitt engagemang, och mer 

stabil i sin identitet att hon anser att hon uttrycker vem hon är ”på riktigt”; helt enkelt mer autentisk i 

sitt volontärskap (von Essen, 2008, s. 60-62). 
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Det ideella arbetets funktion 

Som svar på frågorna kring drivkrafter bakom ideellt arbete på Alla Kvinnors Hus fann vi ett centralt 

tema i volontärernas svar: de får ju så mycket tillbaka, och då blev vi så klart nyfikna på vad det är 

man får tillbaka. Det visade sig vara saker som var utmärkande för det ideella arbetets olika funktioner 

för respondenterna. Dessa funktioner har vi delat in i kategorierna: meningsfullhet, gemenskap, 

identitet samt personlig utveckling. Här börjar vi med meningsfullhet; hur det ideella arbetet inom Alla 

Kvinnors Hus kan bidra till att ge det egna livet mening. Även här åtföljs varje funktion av en analys 

utifrån tidigare forskning, kategorin meningsfullhet presenteras dessutom i två delar då materialet blev 

omfattande. 

 

Meningsfullhet  

Flera av respondenterna svarade att deras ideella engagemang gav dem en känsla av att vara en del av 

samhället, att vara aktörer i samhället. Här är en röst: ”Jag tror att jag känner mig delaktig i samhället 

och det som sker i samhället på ett sätt som jag inte skulle göra om jag inte hade den här anknytningen 

till en ideell verksamhet. Så kan man nog utrycka det”. En annan respondent menar att det ideella 

arbetet gör att hon känner sig levande och som en del av samhället. Hon säger även att hennes ideella 

engagemang bidrar till en balans i livet, den kommersialism och materialism hon upplever i vardagen 

uppvägs till viss del av hennes ideella arbete på Alla Kvinnors Hus. Flertalet respondenter upplever 

även att engagemanget ger perspektiv på livet. Så här uttrycker sig en respondent:  

 
Egentligen är det lite då och då i vardagen för jag blir ju påmind om hur jävla bra man har det, jag kommer hem 
till min man som är underbar, han respekterar mig och allt det där… så såg inte mitt liv ut för 15 år sedan… det 
kan jag ju se… man sitter inte i den situationen som kvinnan man träffade nyss. 
 
En annan respondent säger att en viktig del av engagemanget är att det ger henne en möjlighet att bidra 

till en förändring: ”Att det gör skillnad, att man kan göra skillnad, och det känns jätte värdefullt, och 

jag blir stark av det… själv och ödmjuk inför det […] det är en stor gåva.” 

Nästan alla respondenter anser att de, genom sitt ideella arbete på Alla Kvinnors Hus, bidrar till ett 

bättre samhälle. Så här säger en respondent: 

 
Ja det tycker jag. Det blir särskilt tydligt i de grupper jag har haft med en kollega på Alla Kvinnors Hus och det 
är i snitt åtta personer i gruppen och av dem skulle jag vilja säga att fem till sex blir fungerande människor igen. 
De har ofta varit sjukskrivna eller otroligt nedgångna men de har fått kraft att lyfta sig och fått stöd av varandra 
och blivit fungerande människor igen. Kunna ta jobb igen kunna fungera ute i samhället och där har jag sparat 
pengar till samhället… och lidande för kvinnorna. 
 

En respondent är ovillig att tala om sig själv som betydelsefull: 

 

Nä det brukar jag inte tänka. Det är nog mer att jag brukar tänka på att jag bidrar till en persons liv, men jag ser 
nog inte mig själv som någon så viktig, det gör jag inte. Men det är ju som XX (volontärsamordnaren) brukar 
säga att utan oss så skulle inte huset finnas, så det är ju klart att det är ju viktigt att vi gör det här, men jag brukar 
inte gå och tänka på det, det är när XX (volontärsamordnaren) säger det.  
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På frågan om respondenterna anser att samhället tar sitt ansvar vad det gäller våldsutsatta kvinnor 
svarade alla ett enhälligt nej. Så här säger en av dem: 
 
Nej jag tycker inte att samhället tar ansvar. Dels att det inte finns kvinnojourer i alla kommuner, eller att det inte 
ges tillräckligt med medel. Men sen så tänker jag att det handlar egentligen inte bara om kvinnojourerna, utan att 
det handlar om på ett såhär politiskt plan, vilket ansvar man har där och vad man kan göra när det gäller 
lagändringar, alltifrån vad det gäller vårdnadstvister eller misshandelsfall, eller vem som har rätt att bo kvar och 
så där…men sen så handlar det mer om på ett individplan i samhället och där tycker jag verkligen inte att vi tar 
ansvar. 
 

Samma respondent föreslår att man i skolorna borde arbeta med elevernas attityder och värderingar 

kring de här frågorna samt efterlyser mer kunskap hos de yrkesgrupper som möter våldsutsatta 

kvinnor. Detta är även något som flera andra respondenter efterlyser. 

En respondent säger så här: 

 

Nej (skratt) det tycker jag verkligen inte. Varken ekonomiskt eller politiskt. Det är lite tabu att prata om också. 
Mäns våld anses vara en kvinnofråga och därmed inte viktig. Drömmen vore väl om frågan togs på allvar, att 
man faktiskt ger det stöd som vi kvinnor behöver, nu är det ideella organisationer som tar hela det ansvaret. 
 

Ytterligare en åsikt: 

 
Nej det tycker jag inte. Som feminist så tycker jag att strukturen gör att man inte ser och inte vill  göra något åt 
det. Nu på senare år så har det blivit poppis att hålla på med våldsfrågor fast det egentligen bara handlar om att 
plåstra om ett symtom, och till och med det sköts bara av ideella verksamheter. 
 
Alla respondenter tyckte det var en medmänsklig plikt att hjälpa andra människor, inom rimliga 

gränser. Så här svarar en av dem på denna fråga: 

 
Ja det tycker jag att det är, i situationer alltså. Man går inte förbi någon som behöver hjälp liksom det gör man 
inte, så ja det tycker jag. Generellt så är det klart jag hjälper om man behöver hjälp, jag kanske är en hjälpsam 
person. Men sen är det viktigt att dra en gräns - ja det här gör jag, ja kan köra flyttbilen men jag tänker inte 
stanna över natten eller sådär. 
 

Ännu en röst: 
 
Ja det skulle jag säga… Det finns ju en massa sätt man kan hjälpa andra människor på tänker jag men att alltifrån 
att handla […] lite så här skapa den värld som man vill leva i tänker jag, och då utgår jag ifrån mig själv, men jag 
skulle inte vilja leva i en värld där alla bara tog hänsyn till sina närmaste familj eller sina  vänner och sket i all 
andra… Dels för att alla inte har vänner och familj, och hela klimatet skulle ju, eller är ju många gånger också 
otroligt hårt […] men drivkraften är ju ändå att jag skulle vilja ha det stödet om jag hamnade i den situationen 
oavsett om jag tänker att jag kommer att göra det.  
 

En respondent menar att man borde hjälpa andra eftersom man själv kan komma att behöva hjälp, hon 

talar om ”egoskäl”: 

 
Att hjälpa andra människor är ju även ett egoskäl, jag vill känna att om jag behöver hjälp, att jag blir hjälpt. Och 
allt går faktiskt inte att köpa för pengar. Och mitt arbete på Alla Kvinnors Hus är viktigt eftersom samhället inte 
tillhandahåller stödsamtal gratis.  
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Vidare säger hon att det är ”en slags solidaritet för kvinnor, det hade lika gärna kunnat vara jag på 

andra sidan och då hade jag velat att det fanns någon där som lyssnade på mig.” En annan respondent 

säger så här angående om det är en plikt att hjälpa andra människor: 

 
Ja det tycker jag och det finns en sak i detta samhälle som retar ihjäl mig och det är att massor av människor 
engagerar sig i så oerhört obetydliga saker; att skaffa två eller tre hundar och stänga in sig med istället för att gå 
ut i samhället och möta sig i sina medmänniskor. Speciellt här ute på XX så går det unga killar och tjejer med 
hundar och går upp i det här och tränar och det ska tvättas… (skratt) när det finns behövande människor, 
medmänsklighet. 
 

Meningsfullhet, analys utifrån tidigare forskning 

von Essen (2008) gör tolkningen att det ideella arbetet kan bidra till att göra världen begriplig för flera 

av hans intervjupersoner, vilket därmed skulle kunna göra den mer hanterlig och möjlig att agera i  

(s. 160-162). Detta är en tolkning som även vi gör när våra respondenter berättar om hur deras 

volontärarbete får dem att känna sig som samhällsaktörer, en respondent talar ovan om att känna sig 

”delaktig i samhället och det som sker i samhället” en annan talar om att känna sig ”levande” och som 

en ”del av samhället” Denna respondent talar vidare om hur hennes ideella engagemang hjälper henne 

att få en balans i livet som annars kan vara fyllt av kommersialism och materialism. Jeppsson 

Grassman (1997) menar att det frivilliga arbetet kan ersätta något i livet, göra det mer substansfullt, 

och att detta i hennes studie utgjorde ett motiv för frivilligt arbete; att fylla livet med mening (s. 95-

96). I SOU 1993:82 menar Erik Blennberger att det frivilliga arbetet dels kan fostra 

samhällsmedborgarna i demokratisk anda och dels skapa solidaritet och förståelse för människors 

utsatthet och han menar vidare att frivilligt arbete kan medverka till att skapa en folklig opinion som 

arbetar för att öka välfärden och ställer krav på den offentliga sektorn. På detta sätt menar Blennberger 

att frivilligorganisationer därför kan ses som normgivare till den offentliga sektorn (s. 44). Även 

Ekström (1995) är inne på samma linje när han talar om ideellt arbete som samhällsmoralisk 

normgivare och moraliska gemenskaper. Hans tankar om att ideellt arbete stärker moraliska band 

mellan människor, och att de då känner större ansvar gentemot varandra och att de blir mer deltagande 

i samhället. Han menar att detta i sin tur minskar risken för t.ex. främlingsfientlighet och passivitet  

(s. 188-189). Vi tror att frivilligarbetet på Alla Kvinnors Hus kan fylla en sådan funktion för våra 

respondenter, att det ”spiller över” på även andra delar av deras liv och deras förståelse för livet, 

samhället och omvärlden samt gör, det von Essen talar om; världen mer hanterlig och möjlig att verka 

inom. En annan central aspekt för flera respondenter är att de genom sitt ideella arbete får möjlighet att 

göra skillnad i en annan människas liv, respondenten ovan menar att det är en ”stor gåva” att kunna 

bidra till förändring, något hon känner ödmjukhet inför.  

 Volontärbyråns undersökning (2007) visar att nästan hälften av de tillfrågade menade att just 

möjligheten att påverka andras situation var en viktig del i vad de fick ut av sitt volontärskap. Enligt 

samma undersökning menade 43 procent att samhället inte fungerar om inte var och en tar ett 

personligt ansvar. Vad det gäller just ansvar så anser ingen av respondenterna att samhället tar 
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tillräckligt ansvar för våldsutsatta kvinnor. Detta kan man tolka som att respondenterna tillskriver sitt 

arbete stor betydelse då Alla Kvinnors Hus och andra kvinnojourer fyller ett behov som inte annars 

skulle tillgodoses. Nästan alla våra respondenter menar att de genom sitt ideella arbete inom Alla 

Kvinnors Hus bidrar till ett bättre samhälle, en respondent ovan säger att arbetet både ”sparar pengar 

till samhället och lidande för kvinnorna” och detta tror vi kan ha en meningsbärande funktion för dem 

då de även har ett samhällsperspektiv på sitt volontärskap.  

Vi har nu sett hur respondenternas engagemang i Alla Kvinnors Hus skulle kunna ge dem en känsla 

av att vara samhällsmedborgare men en annan möjlig tolkning är att engagemanget skulle kunna bidra 

till en alienering från samhället då respondenterna menar att samhället inte tar sitt ansvar. Som vi sett i 

bakgrunden är mäns våld mot kvinnor ett stort problem i Sverige idag och det faktum att samhället av 

respondenterna inte anses ta sitt ansvar gentemot dessa kvinnor skulle kunna bidra till ett samhälls- 

och politikerförakt. Så verkar dock inte vara fallet, de flesta verkar ha en mer pragmatisk inställning 

och menar att man bidrar till det samhälle man vill leva i, att hjälpa sina medmänniskor är en plikt, 

något man borde göra. Som en av respondenterna ovan uttrycker sig så skulle hon inte vilja leva i en 

värld där man bara tog hänsyn till sina nära och kära och ignorerade alla andra. En respondent kommer 

här in på ”egoskäl” och menar att om hon själv var i en situation då hon behövde hjälp och stöd så 

skulle hon vilja att ”det fanns någon där och lyssnade på mig” Det ideella arbetet skulle enligt vår 

tolkning kunna ses som ett sätt att ”säkra” att man själv skulle få hjälp om så behövdes – en ökad tillit 

till sin omvärld. Jeppsson Grassman (1997) använder begreppet ömsesidighet och menar att detta är ett 

vanligt fenomen inom frivilligt arbete där steget mellan mottagarroll och givarroll inte är stort och 

gränserna dem i mellan är oklara. Identifikationen med den stödsökande är här en viktig drivkraft  

(s. 94-95). I Volontärbyråns undersökning (2007) anger 56 procent av volontärerna att de genom det 

ideella engagemanget lärt sig mer om hur andra människor har det, och vi tolkar det som att det är vad 

som skett då våra respondenter menar att de ”fått perspektiv på livet”.  

 

Meningsfullhet, fortsättning 

Andra exempel på ”det man får tillbaka” som bringade engagemanget mening kunde vara glädjen att 

se en annan människa växa och få vara med i den stödsökande kvinnans utveckling, vara ”med på en 

resa”. Så här försöker en respondent beskriva känslan det väcker: 

”Det är att se en annan människa växa och bli stärkt. Det är svårt att förklara känslan det ger, det är en 

upprymd känsla, det är inte det här glad heller… det bara bubblar i magen på något sätt. Ja, ett 

lyckorus (skratt).” Ännu en förklaring: 

 

Det känns så fantastiskt, och jag känner mig lätt i stegen… jag vet inte vad det är, men jag har träffat så många 
tjejer som känt att det här livet är inte värt att leva och så helt plötsligt så ska man söka en gymnasieutbildning 
och har jobb där på andra sidan. 
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En annan viktig aspekt är enligt många respondenter när de märker att den stödsökande kvinnan når en 

insikt, när respondenterna upplever att det ”hänt någonting i tjejen sedan sist”, ”polletten har trillat 

ner.” 

 

Men något av det bästa är väl också när det kommer en sådan här aha-upplevelse, det kan jag leva på i en vecka 
sen efteråt. Det kan vara att jag bara ställer en fråga som jag inte tänkt så mycket på, och så tänker hon och 
svarar ”det där har jag aldrig tänkt på”. 
 

Samma respondent berättar också att hon upplever att ett bra samtal är ett samtal när hon känner att 

kvinnan knyter an till gången innan och att det hänt någonting med henne sedan förra gången.  

”Jag blir jätteglad dels för hennes skull och sen att jag lyckas förmedla det jag tror på.”  

Ytterligare en aspekt belyses av flera respondenter och syftar till känslan man som stödperson får då 

man känner att man gör någonting viktigt: ”Den här känslan av att göra något viktigt. Att jag gör 

någonting, det får mig att känna mig bra också.” De allra flesta respondenterna var överens om att man 

som stödperson måste få mer tillbaka än man ger för att orka med. Många var även förvånade över hur 

mycket volontärarbetet på Alla Kvinnors Hus gav tillbaka: 

 

Man får en annan belöning, en direkthet i samtalet. Kvinnan säger tack för att jag fick prata och det enda jag 
gjort är att lyssna, det är fantastiskt! Därför är det jobbigare att inte vara aktiv då jag vet att det lilla betyder så 
mycket. Jag blev förvånad över hur mycket engagemanget gav tillbaka i form av energi och inspiration. 
 

En annan respondent uttrycker sig så här: 

 
Det tycker jag är genomgående när man berättar om Alla Kvinnors Hus, att man är stödperson i Team för 
våldtagna så säger man det är jättekul men det är helt knasigt att säga att det är jättekul att träffa våldtagna tjejer 
men det är ändå något som är kul och som ger mig jättemycket tillbaka fast de söker stöd. 
 

Vidare säger hon:  

 

För att man ska orka tänker jag att det jag lägger in måste jag också få ut, jag kan inte ge mer av mig, än vad som 
jag får tillbaka… För att jag ska orka leva tänker jag… Det är ju tunga stunder i en stödkontakt nästan alla jag 
haft så är det ju tunga partier där det känns jävligt deppigt och oroligt, men så finns det också toppar när man 
känner sig, fan vilken kraft! Och jag tycker att det här positiva blir ofta det som jag tar med mig därifrån. 
 

Meningsfullhet fortsättning, analys utifrån tidigar e forskning 

Att känna sig behövd och delaktig i en annan människas liv menar Jeppsson Grassman (1997) är 

viktigt för att vi människor skall känna en slags tillfredställelse i våra liv. Vidare menar hon även att vi 

människor har ett behov av att hjälpa andra och detta är en viktig drivkraft för att vi ska känna fortsatt 

engagemang i det vi gör (s. 102). I de intervjuer vi gjort beskriver respondenterna ofta hur de i sina 

möten med de stödsökande kvinnorna känner en slags tillfredställelse då de märker att de stödsökande 

kvinnorna utvecklas och kommer vidare med sina liv. Respondenterna uttrycker sig ofta i termer av att 

de under dessa tillfällen upplever ett ”lyckorus” och att de känner sig ”lätta i stegen”. Vår tolkning är 
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att respondenterna erhåller en betydande känsla av bekräftelse från deras arbete med de stödsökande 

kvinnorna, och att denna bekräftelse också bidrar till att de upplever att de gjort ett bra arbete och att 

de känner sig nöjda med sig själva. På frågorna vad volontärerna fick ut av sitt engagemang, ansåg  

69 procent av volontärerna från Volontärbyråns undersökning (2007) att engagemanget gav dem en 

känsla av att känna sig behövda. I samma fråga svarade även 29 procent av volontärerna att det ideella 

arbetet givit dem bättre självförtroende. Vår tolkning är att respondenternas arbete med de 

stödsökande kvinnorna kan bidra till att de får bekräftelse och därmed en ökad självkänsla.  

von Essen (2008) är inne på liknande tankegångar som Jeppsson Grassman. Han menar att känslan av 

att hjälpa är avgörande för att man som volontär skall känna tillfredställelse med det ideella arbete 

man utför. Han menar att målet för volontären inte kan vara känslan av välbefinnande som det ideella 

arbetet ger henne eftersom känslan av välbefinnande då skulle upphäva sig själv. Målsättningen måste 

istället vara att utföra det ideella arbetet för andras väl och ve, att tillgodose den nytta som arbetet 

fyller hos mottagaren, det vill säga mottagarnyttan (s. 158-160). Det centrala här är att man som 

volontär måste fylla ett verkligt behov och detta kan i sin tur leda till att man själv känner en gedigen 

tillfredställelse i sitt arbete som volontär, känslan av att man är en bra människa (s. 158-160). Kopplat 

till våra respondenter har vi upptäckt att det är svårt att ringa in vad det egentligen är som 

respondenterna ”får tillbaka” av sitt arbete på Alla Kvinnors Hus. Vår tolkning är att en orsak till att 

det blir problematiskt att tala om känslor av tillfredsställelse och bekräftelse är att risken med att 

tillmäta den egna tillfredsställelsen alltför stor betydelse är godheten i att hjälpa andra går om intet. 

 

Gemenskap  

Gemenskap visade sig även ha meningsbärande funktion för respondenterna. Alla respondenterna 

menade att volontärarbetet fyllde en social funktion men vilken betydelse detta hade för 

respondenterna varierade. Några menade att engagemanget på huset resulterat i vänskapsrelationer 

men poängterade att skaffa vänner inte var en av drivkrafterna bakom volontärarbetet utan snarare en 

positiv konsekvens av detta. Nästan alla respondenter uttrycker dock hur viktig gemenskapen på huset 

är, men de syftar då till den gemenskap som uppstår då flera personer delar en gemensam värdegrund 

kring en viss fråga. Många talar om ett systerskap, en slags solidaritet mellan kvinnor. En respondent 

berättar: 

 
Jo men det kanske är den här kvinnogemenskapen, att man delar historien att vara kvinna, sen är det också, jag 
träffar många kvinnor där som man på något sätt känner någon slags värdegemenskap med, någon gemensam 
grund, såhär ser samhället ut, mäns våld mot kvinnor existerar. 
 

En annan säger: 

 
Alltså inte gemenskap med kvinnorna det är ju olika situationer men gemenskap i... när man kommer hit och 
träffar andra volontärer så vet man att det är kvinnor som, inte kanske exakt samma inställning som man själv 
men man kan känna en trygghet som volontär, det känner jag en gemenskap, en tillit till att här är mina 
värderingar okej eller här jobbar vi för samma sak. 
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På frågan om hon fått vänner genom sitt engagemang inom Alla Kvinnors Hus svara hon: ”Inte 

vänner, systrar kanske, men inte någon som jag umgås med privat… eller lite. Jag tycker man träffar 

väldigt många som är schyssta att snacka med och så men det är väl ingen drivkraft.” En respondent 

berättar att en konsekvens av engagemanget inneburit att hon funnit andra som också varit utsatta för 

mäns våld. Detta bidrar till att hon känner en gemenskap med de andra volontärerna på Alla Kvinnors 

Hus. 

 
Att det finns andra som har varit utsatta också typ så… man är inte ensam, det finns många, alla har ju inte varit 
det men många. Så det är väl det. Att man inte är ensam, man är inte udda det man har varit med om eller 
upplevt eller vad man ska säga… så det känns skönt. Det är jättehärlig stämning här men jag gick ju inte hit och 
sökte därför, det var inte det som var drivkraften, men under vägens lopp så har det ju blivit så att man känner 
det, att det är en väldig gemenskap här, men det var inte det som var tanken när jag sökte mig hit för att ta emot 
andra kvinnor, det har ju tillkommit. 
 

Ytterligare en röst: 

 
Nej precis så det var inte så att jag tänkte att jag skulle träffa nya vänner egentligen det bara blev ju så ändå 
men… det var väl att få gå upp i någonting att få engagera sig i, att engagera sig är ju skönt oavsett i vilken fråga 
det är egentligen. Det finns någonting peppande, man får så mycket energi av det, det var väl det jag sökte när 
jag tänker efter… att tillsammans brinna för en fråga och att lägga ned tid och tankekraft på det. 
 
Flera respondenter poängterade att basgruppsträffarna var viktiga för känslan av gemenskap inom 

organisationen. En av dem känner sig dock inte förstådd i sin basgrupp och uttrycker sig så här: ”Med 

basgruppsträffen ska jag vara ärlig eftersom vi är anonyma här, är det sisådär med… de förstår inte 

alltid mig, vad jag menar med, när jag berättar. De förstår inte riktigt.” Trots detta känner hon dock en 

stor gemenskap med de andra volontärerna, känner sig inte avvikande och tycker att det är bra att det 

finns en mångfald bland volontärerna. 

 

Gemenskap, analys utifrån tidigare forskning 

Det är svårt att säga i vilken utsträckning den sociala aspekten av respondenternas ideella engagemang 

är betydelsefull för dem. De flesta menade att gemenskapen på huset var viktig, en respondent ovan 

vittnar om en delad ”värdegemenskap” med de andra volontärerna. Här finns en trygghet och en tillit 

till att ”här är mina värderingar okej eller här jobbar vi för samma sak”, som en respondent uttrycker 

det. Vi tolkar det som att denna sortens gemenskap är den som kan vara en drivkraft för våra 

respondenter. En annan aspekt av gemenskap är vänskap och här är respondenterna eniga om att trots 

att några av dem fått vänner inom Alla Kvinnors Hus så är detta inte en drivkraft utan snarare en 

konsekvens av engagemanget. De mer vänskapliga banden mellan volontärerna är alltså att se som 

något positivt som det ideella arbetet fört med sig. Vår tolkning är dock att hela den sociala aspekten 

av respondenternas engagemang fyller en viktig funktion för dem då vi tror att det har en 

upprätthållande effekt, det vill säga att gemenskapen gör att man trivs inom organisationen och vill 

fortsätta vara verksam inom denna. I Volontärbyråns undersökning (2007) menar 37 procent att de fått 

nya vänner till följd av sitt volontärarbete. Dock ställer Volontärbyrån inte frågan om huruvida detta 
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gjorde att de sökte sig till ideellt arbete initialt; drivkraft eller konsekvens får vi alltså inte veta. Den av 

respondenterna som ovan berättar att hon tycker att det ”är skönt” att träffa andra som också blivit 

utsatta och känner en gemenskap kring det, tolkar vi som att engagemanget i Alla Kvinnors Hus fyller 

en normaliserande funktion för henne.  

 

Identitet  

En av respondenterna formulerar sig enligt följande när hon beskriver hur engagemanget blivit ett sätt 

för henne att uttrycka sin identitet. Så här säger hon:  

 
Men att, nu kom jag på något nytt, en del av min identitet. Jag är feminist […] att det säger någonting om mig 
när jag träffar nya människor på jobbet eller genom att berätta om det här så säger det någonting om mig och vad 
jag valt att engagera mig i. Det är ett effektivt sätt att berätta om mig själv liksom.  
 
 

En annan respondent menar att hon medvetet kan använda sitt volontärskap när hon exempelvis träffar 

potentiella partners. Hon uttrycker sig så här: ”Rent privat är det lite ett test av partners liksom att jag 

gör det här, och min pojkvän nu, han är cool så klart vi är ju sambos, men det kan verkligen vara ett 

test.” En annan aspekt ur ett redan tidigare använt citat belyser sättet på vilket man kan använda sitt 

volontärskap på Alla Kvinnors Hus för att bli legitim som feminist och som ett sätt att befästa den 

feministiska identiteten. Den här respondenten beskriver hur hon upplevde att hennes volontärarbete 

var något som hon borde ägna sig åt i egenskap av feminist. Volontärskapet kan också användas för att 

befästa och avgränsa den egna identiteten, att markera vad man är och inte är.  En av respondenterna 

säger att hon inte skulle kunna tänka sig att ha en mer administrativ roll inom Alla Kvinnors Hus. Hon 

uttrycker sig enligt följande:  

 
Att stå och sälja saker eller något och skramla sådär det är inte jag (vår kursivering). För sådan är inte jag […] 
jag tror man ska göra det man är bra på jag är van vid det konkreta och jag kan hantera det och jag tror att jag är 
ganska bra på, jag tror att det är min bästa nisch, istället för att vara den som kör kampanjer, drar in cash liksom.   
 
 

I ett redan nämnt citat beskriver samma respondent hur hennes volontärskapet även bekräftar hennes 

identitet som feminist: ”man kan känna en trygghet som volontär, det känner jag, en gemenskap, en 

tillit till att här är mina värderingar okej eller här jobbar vi för samma sak”. En annan respondent säger 

så här:  

 
Man kan testa sina argument lite där (på Alla Kvinnors Hus) innan man går ut i den andra världen… ha ett 
systerskap. Jag kan känna, i den positiva bemärkelsen, att jag har lärt mig av många kvinnor där, man delar sin 
kunskap, lyssnar på varandra. Också i det här när man lyssna på historierna, man delar nånting tungt eller något 
sådant där och så kan man prata om det efteråt, i basgrupperna […] man lär känna varandra i de här 
basgrupperna, man blir en person (vår kursivering), man lär känna varandra. 
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Identitet, analys utifrån tidigare forskning 

Ekström (1995) menar att frivilligt arbete ger volontären möjlighet att delta i sociala sammanhang 

utanför hemmet något vilket har betydelse för vår identitet samt bidrar till att vi känner trygghet och 

kontinuitet i våra liv. Vidare menar han att det ideella arbetet även kan vara ett sätta för människor att 

förverkliga sig själva. Han anser att engagemanget kan vara ett sätt att definiera sig med samtidigt som 

det kan användas för att distansera sig från andra personer som inte ingår i den egna kontexten  

(Ekström, 1995, s. 178-185). Detta blev tydligt då en av våra respondenter berättade att hon efter sitt 

feministiska uppvaknande tog avstånd från de av hennes vänner som inte delade hennes nya 

övertygelse. Vår tolkning av vilken funktion engagemanget fyller för respondenternas identiteter är att 

engagemanget ger dem möjlighet att spegla sig i varandra och att deras identiteter som feminister 

därmed bekräftas. Detta blir även tydligt då en respondent beskriver hur hon känner både trygghet och 

tillit under mötena med hennes basgrupp. Här upplever denna respondent att hon och de andra 

volontärerna arbetar för samma sak och att hennes värderingar är okej. Denna tillit och trygghet gör att 

en annan respondent använder samvaron med de andra volontärerna på Alla Kvinnors Hus till att testa 

nya åsikter och argument som hon sedan använder ” i den andra världen” och att hon också upplever 

att hon genom dessa basgruppsträffar ” blir en person”. Detta tänker vi bland annat visar på den 

trygghet och tillit som finns mellan volontärerna på Alla Kvinnors Hus och att basgrupper kan bidra 

till att volontärerna vågar lufta tankar och känslor som de i andra sammanhang inte skulle ”vågat” 

göra. von Essen (2008) använder sig av begreppet autencitet och beskriver att det är av stor betydelse 

att det ideella arbetet är just autentiskt, inte bara för att arbetet skall kännas meningsfullt för den som 

utför det, utan även för att det ideella arbetet också är ett uttryck för identiteten, den man är på riktigt 

(s. 217-218). Detta är något som vi kopplar till den av våra respondenter som beskriver hur hennes 

ideella engagemang berättar något om henne själv och vad hon valt att göra på fritiden. Vi menar att 

man kan tolka detta som att hon anser att hennes engagemang är ett uttryck för en aspekt av hennes 

”sanna jag”.  

 

Personlig utveckling 

Volontärarbetet verkar fylla en viktig funktion vad gäller volontärernas personliga utveckling. När vi 

närmare undersökte begreppet ”det man får tillbaka” visade det sig genomgående att bidraget till den 

personliga utvecklingen var av stor betydelse för upprätthållandet av volontärernas vilja till ett fortsatt 

engagemang. Alla respondenter svarade att de ansåg att engagemanget gav kunskap och erfarenheter. 

Så här uttrycker en respondent: ”Jag tycker jag lär mig saker hela tiden om människor om hur de 

funkar i olika situationer och om det här specifika ämnet då, kvinnors relationer.” Hon tillägger också 

att hon hungrar efter mer kunskap. Många av respondenterna påtalar att de blivit bättre på att hålla 

samtal. Ett exempel: ”En annan konsekvens är att jag har ju blivit bra på… alltså jag hade ju hållit 

svåra samtal innan men… jag har fått en annan dimension liksom till att hålla samtal, absolut.” Flera 

respondenter menade att de har nytta av dessa kunskaper i sitt arbetsliv. ”Jag lär mig jättemycket, får 
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kunskap i den här frågan. Det har jag ju också nytta av i mitt yrke.” En annan upplever något liknande: 

”Jag ska jobba inom XX och jag har fått en erfarenhet i ämnet. Jag tänker att jag kommer förmodligen 

se signaler och antydningar som skulle gått mig förbi om jag hade inte varit här.” (Inom Alla Kvinnors 

Hus, vår anmärkning). Flera påpekar också att de har användning av kunskapen och erfarenheterna 

från engagemanget privat, så här säger en av dem: 

 

Många gånger är det så att jag får med mig tankar som jag kan applicera på mitt eget liv… och det behöver inte 
ha att göra med sexuella relationer utan det kan ha att göra med relationer till män eller vänner eller framförallt 
till hur jag ser på mig själv och hur man funkar… och det kan vara någonting som hon och jag pratar om, fast det 
handlar om henne då, och vi pratar ju inte om mig där inne på samtalen men allt fastnar ju hos mig och sen 
efteråt kan jag börja omvandla det och tänka på det som hur skulle jag kunna använda mig av det här… så det 
ger mig personlig utveckling. 
 
Hon menar att samtalen och engagemanget har en inputt-funktion för henne. En respondent säger: 

”Jag kan använda mig av min kunskap privat när jag träffar på människor, att man ser, det känns och 

då har jag nytta av det och kan hjälpa dem. Och all den här samtalsmetodiken har man nytta av i livet, 

privat.” En tredje menar att engagemanget lärt henne att vara mer flexibel i mötet med en annan 

människa. Hon säger vidare att hon numera har lättare att förstå andra människors världsbilder. Alla 

Kvinnors Hus verkar också kunna vara ett forum i vilket man som volontär själv kan initiera och 

genomföra projekt. Detta uttrycks så här av en respondent:  

 
Ja det tror jag om man vill… och då kan man ju också göra saker för kvinnorna. Det är ju inte bara liksom för att 
vi ska ordna till en rockkonsert utan mer att om jag skulle vilja starta en grupp så skulle vi få det. Man startar 
barnjouren eller man startar feministiskt självförsvar. Så finns det ett ganska stort utrymme för det. 
 

Ett exempel som belyser detta är den respondent som inkommit med en motion till styrelsen angående 

en telefonjour för anhöriga till misshandlade kvinnor: 

 
Ja men det ger bara helt enkelt, och vad jag har fått ut, det är ju det här med motionen att den gick igenom. Där 
fick jag ju verkligen ut, man kan komma med idéer som volontär tydligen och att det blir genomfört ändå. Man 
kan påverka en bra förening till att bli bättre. Man kan tänka organisationen i sig också. Så att där känner jag ju 
verkligen det. 
 
Hon menar vidare att detta bidragit till att hon växt som människa. En annan respondent menar att 

handledning och fortbildning leder till ökad självkännedom hos henne. Alla respondenter är överens 

om att de kunskaper och erfarenheter de fått av arbetet på Alla Kvinnors Hus ger dem en slags 

legitimitet i diskussioner om mäns våld mot kvinnor. 

 
I feministiska diskussioner skulle jag nog säga, att jag vet mycket om den här frågan, och det skulle jag ju kunna 
göra om jag bara hade läst böckerna, men nu kan jag också säga: fast jag har träffat, jag har erfarenheten, och 
då kan man inte säga så mycket mer sen, att det är ett väldigt bra argument liksom. 
 
En annan respondent värjer sig först mot tanken på att använda sitt volontärskap som ett sätt att skaffa 

meriter och status men berättar att i just diskussioner kan hon ändå framhäva och använda sina 

erfarenheter och kunskaper: 
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Men jag ser det inte riktigt så. Du tänker att det skulle vara en merit för mig i nåt annat sådär? Jag har lite svårt 
för det (skratt) jo det känns som, det kanske är en svaghet jag har, men jag vill inte se det som att jag ska 
använda mig av det, folks utsatthet i mitt syfte, i mitt egoistiska syfte. Å andra sidan så är det ju inget fel om 
någon annan gör det, men jag själv, det är någonting där, det känns inte okej liksom. Men jag använder mig 
faktiskt av Alla Kvinnors Hus ganska mycket till att ge exempel. För vanligtvis i media när de berättar om vad 
som hände med en tjej, man pratar om vad hon blev utsatt för men de pratar aldrig om livet efter, och det är väl 
det om är viktigt. Det är väl klart att händelsen i sig ska man ju inte göra mindre men hur ser det ut sen för alla 
de här kvinnorna, det kan jag undra. Jag är ganska noga med att berätta att det händer ganska mycket med den 
människan i livet sen. 
 

Kunskap, vidareutbildning och personlig utveckling verkar fylla centrala funktioner för att upprätthålla 

volontärernas intresse och nära deras drivkrafter. På frågan om vad som skulle kunna stärka 

engagemanget ytterligare svarar en respondent: 

 

[…] generellt tycker jag att det är viktigare än så här aktiviteter för volontärerna typ myskväll, faktiskt… och om 
det kommer ny litteratur så ja, ge den till folk då så att vi vet. Om det är en jättebra bok, köp in den då så man 
hänger med. Vi är ju jättebra på det här och då måste vi hålla oss ajour och se till att volontärerna håller sig så 
uppdaterade som de kan. Ge volontärerna alla möjligheter att utvecklas. 
 

Personlig utveckling, analys utifrån tidigare forsk ning 

Att den personliga utvecklingen är en oerhört viktig komponent för våra respondenter är ju tydligt i 

detta avsnitt. Volontärbyråns undersökning (2007) visar på detsamma när 59 procent av de tillfrågade 

uppgav att en av anledningarna till att de ville bli volontärer var för att skaffa sig personlig erfarenhet 

och detta var också den i särklass vanligaste orsaken till människors volontärskap. Även Jeppsson 

Grassman (1997) kom till denna slutsats i sin undersökning, hennes intervjupersoner ville få ny 

kunskap och vidgade vyer genom sitt ideella arbete (s. 48). Även Amnå (1995) beskriver att frivilligt 

arbete kan bidra till att utveckla professionell kunskap, och menar att man även har möjlighet att 

förfina sina kvaliteter inom en frivilligorganisation (s. 133). Detta visar sig i respondenternas utsagor. 

Flera av respondenterna säger att de kunskaper de fått genom sitt engagemang i organisationen hjälpt 

dem i deras förvärvsarbeten och någon menar att engagemanget kan vara en merit i yrkeslivet ”men 

det vet man inte innan”. Volontärbyråns undersökning (2007) visar på något snarlikt när 43 procent 

uppgav att det varit en merit i yrkeslivet eller i andra sammanhang. Även privat har den kunskap och 

de erfarenheter man fått av sitt ideella arbete haft betydelse i till exempel relationer och en av 

respondenterna menar att de kunskaper och de nya perspektiv arbetet inom Alla Kvinnors Hus givit 

henne lett till självkännedom om ”hur jag ser på mig själv och hur jag funkar”, något som är henne till 

stor nytta i hennes liv. Vår tolkning är att det faktum att så många respondenter uppger att de ibland 

har nytta av sin specifika kunskap och erfarenhet om mäns våld mot kvinnor gör att de utvecklas som 

människor och kan ta för sig mer i diskussioner och så vidare, är ett led i en personlig utveckling och i 

att stärka identiteten. Det visar sig bland annat hos den respondent som vuxit som människa och till 

följd av detta vågat lämnat in en motion till styrelsen. Undersökningen från Volontärbyrån (2007) 

visar att 56 procent av volontärerna har fått kunskap och kompetens de har nytta av i andra 

sammanhang och samma antal har lärt sig mer om hur andra människor har det. 
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Teorianalys 

Rational Choice Theory - James S Coleman 

Vi menar att Colemans Rational Choice Theory är tillämpbar på vårt material, i synnerhet på vad 

respondenterna benämner som ”det man får tillbaka”, vilket vi tolkar som ett sätt att tala om de vinster 

och belöningar det ideella arbetet gav dem. Man kan se våra respondenter som rationella aktörer som 

kalkylerat nyttan då det gjort de handlingsval som lett dem till det frivilliga arbetet på Alla Kvinnors 

Hus. Det blev tydligt i de utsagor som berör belöningar, en respondent menar att man måste få tillbaka 

mer än man ger för att orka med det ibland tunga arbetet som det ideella engagemanget innebär, hon 

menar vidare att ”man måste odla sin trädgård och sätta sina egna behov först för att kunna hjälpa 

andra”. Man kan se det som att hon väger det ideella arbetets vinster och kostnader mot varandra och 

kommit fram till att vinsterna överväger kostnaderna. Man kan se det ideella arbetet som ett sätt att 

tillskansa sig kapital. De funktioner som vi presenterade i resultatredovisningen, det vill säga 

meningsfullhet, gemenskap, identitet och personlig utveckling tänker vi nu analysera med hjälp av 

Rational Choice Therory.  

 

Meningsfullhet 

Ytterligare en positiv aspekt som det ideella arbetet genererar har vi sett inom avsnittet 

meningsfullhet, det ideella arbetet verkar fylla en funktion som meningsskapande för respondenterna, 

någon känner sig som ”en del av samhället”, en annan som en samhällsaktör, flera talar om 

engagemanget som ett sätt att skapa tillit till att man själv skulle få hjälp och stöd om man var i en 

situation då man behövde det. En respondent går så långt att hon talar om detta som ”egoskäl”. Vidare 

är den bekräftelse man upplever genom engagemanget en betydande aspekt för flera av 

respondenterna, man får ”se en människa utvecklas” och något som av många anses som viktigt är när 

det ”hänt något i tjejen” sedan förra gången man sågs, ”polletten har trillat ner”, eller då hon utrycker 

att hon tänkt på det som stödpersonen sagt och genom detta kommit till en insikt av något slag. Vi 

tänker att detta är en bekräftelse på att man har förstått och att man lyckats i sitt arbete som 

stödperson. Detta genererar en vinst, en respondent blir ”lätt i stegen” en annan får vad hon beskriver 

som ett ”lyckorus”. Bekräftelse från utomstående kan också vara en vinst då de flesta ofta möter 

positiva reaktioner då de berättar om sitt engagemang i Alla Kvinnors Hus. Några respondenter talar 

även om ökad självkänsla i relation till organisationen.  

 

Gemenskap 

Gemenskapen inom organisationen ses som en annan positiv aspekt, tilliten till och tryggheten bland 

de andra volontärerna verkar vara en central vinst för respondenterna. Man använder ord som 

”systerskap” och ”solidaritet” som viktiga komponenter i denna gemenskap. 
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Identitet 

Denna tillit och den trygghet som finns inom Alla Kvinnors Hus verkar vara gynnsam för 

respondenternas identiteter som feminister. Dels kan man här befästa sin identitet genom att spegla sig 

i de andra volontärerna, och dels kan man även göra sin identitet tydligare genom att avgränsa och 

distansera sig från människor som inte delar den egna uppfattningen. 

 Man kan även se engagemanget som ett bidrag till en förbättring av alla kvinnors rättigheter i 

samhället, som vi sett i presentationen av organisationen bedriver Alla Kvinnors Hus omfattande 

utåtriktat arbete, organisationen är en aktör i debatten kring mäns våld mot kvinnor i olika former och 

skapar opinion kring kvinnors rättigheter. Kanske kan respondenternas vilja att ingå i ett kollektiv vara 

ett sätt att driva frågor man själv, i egenskap av kvinna, har nytta av. 

  

Personlig utveckling 

Just kunskapsinhämtningen sågs av de allra flesta som betydande vinst, den personliga utvecklingen 

som engagemanget genererar. De framhåller hur de på olika sätt har nytta av detta i sina 

förvärvsarbeten, en post på meritlistan, de kan bli starkare aktörer på arbetsmarknaden men framförallt 

gör denna kunskap och erfarenhet att de utvecklas inom sina arbeten. Privat finns vinster i form av 

ökade kunskaper exempelvis samtalsmetodik som många använder i samspel med nära och kära. Det 

är just ökad kunskap och personlig utveckling som flera av respondenterna efterfrågar mest från Alla 

Kvinnors Hus sida, som en respondent uttrycker det: ”ge volontärerna alla möjligheter att utvecklas”.  

 Om vi ska tala i termer om vinster, vilka är då det ideella arbetets kostnader? Jo, flera respondenter 

framhåller just tiden som en stor kostnad. Engagemanget kräver tid, som vi såg i presentationen av 

respondenterna, lägger de i genomsnitt drygt åtta timmar i månaden på sitt ideella arbete inom Alla 

Kvinnors Hus och de framhåller att det i perioder är betydligt mer än så. Organisationen kräver, som 

vi såg i avsnittet om Alla Kvinnors Hus som organisation, förutom tiden man lägger ned på samtalen 

med de stödsökande kvinnorna även att man närvarar på basgruppsträffar och andra möten. Detta är 

tid som man kunnat tillbringa på annat sätt, med familj och vänner till exempel. En annan betydande 

kostnad är den psykiska påfrestningen som engagemanget medför då det går ut på att tala om 

traumatiska saker som våld och våldtäkt. En respondent menar att detta ”kräver sin man” och en annan 

berättar att oron hon känner för de stödsökande kvinnorna ibland kan vara svår att härbärgera. Ett sätt 

att se på ideellt arbete är, menar vi, med hjälp av Rational Choice Theory. Att man kan se 

respondenterna som rationella aktörer vilka med målrationalitet för ögonen syftar till att maximera 

sina vinster. Att våra respondenters handlingar skulle grundas medvetet från ett sådant påstående är 

dock enligt vår tolkning inte troligt, utan detta sker i så fall mer på ett omedvetet plan. Denna slags 

omedvetenhet är något som även Coleman framhåller (Coleman & Farraro, 1992, s. x-xii). 
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Analys utifrån Bauman 

Baumans (2002) tankar om identitetsskapande i det postmoderna samhället menar vi är intressanta att 

använda kring volontärarbete i allmänhet och på våra respondenters svar i synnerhet. Ett av Baumans 

huvudresonemang är att människor i det postmoderna samhället har svårt att skapa sin identitet, 

eftersom vi lever i en värld så full av information att ta ställning till och intryck att bearbeta, i en värld 

som är i ständig förändring. Han menar att i detta individualismens tidevarv, där människan ensam ska 

forma sitt öde har människan inte längre en given position i samhället; hon måste numera själv fullt ut 

ansvara för sitt liv och sina val (s. 174-179). Vi tolkar våra respondenter som att de till viss del 

använder sitt engagemang till att befästa och stabilisera sina identiteter. På Alla Kvinnors Hus verkar 

de ha funnit en trygghet i sina ideologiska utgångspunkter, en fast punkt i tillvaron och fått möjlighet 

att träffa likatänkande och känna ”systerskap” vilket kan leda till bekräftelse på att ”mina värderingar 

är okej”. Bauman (2002) menar vidare att det är svårt för individen att välja när man inte vet vem man 

är, och vi tänker att engagemanget på Alla Kvinnors Hus kan hjälpa respondenterna att just definiera 

vilka de är, att avgränsa sig, kontrastera sig mot andra grupper i samhället och därmed göra identiteten 

tydligare för dem själva. För många av respondenterna verkar engagemanget blivit en något av en 

livsstil, en viktig del av identiteten, en ”identitetsmarkör” som därmed kan dämpa det som Bauman 

beskriver som en slags existentiell otrygghet. Bauman menar att individen söker fasta ramar och 

trygga relationer till andra människor, men att numera är det endast en flyktig gemenskap med andra 

som erbjuds (a.a. s. 59 ff). Vi tänker att respondenten i rollen som stödperson får en given plats inom 

organisationsstrukturen Alla Kvinnors Hus, vilket kan bidra med sådana fasta ramar och trygghet; 

även om Bauman säkert skulle se denna trygghet som en illusion, då världen är flyktig och individen 

ständigt är utbytbar.  

 

Analys utifrån Volunteer Functions Inventory-modell en  

I likhet med Clary och Snyder (1999) har vi funnit att även våra respondenter har både altruistiska och 

egoistiska motiv bakom sitt engagemang. Enligt författarna är det inte bara ett motiv som ligger 

bakom engagemanget utan ett flertal (s. 156-159). För våra respondenter verkade det dessutom vara 

svåra att separera dem från varandra. Det har som redan nämnts varit svårt för respondenterna att 

förklara vad det är som de ”får tillbaka” av sitt engagemang” men vi ska nu i korta drag försöka att 

tolka vårt material utifrån Clary et al:s (1998) VFI-modell, vilken behandlar de sociala och personliga 

funktioner det ideella arbetet fyller för volontären och som även är avgörande för att känna fortsatt 

driv i det ideella arbetet.  

 Värderingar: innebär att volontären uttrycker en slags omsorg för andra människor, en vilja att 

hjälpa andra (Clary et al. 1998, s. 1517-1519). Alla respondenter ansåg att det var en medmänsklig 

plikt att hjälpa andra inom rimliga gränser, detta krävde inte nödvändigtvis att man behövde arbeta 
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ideellt inom en frivilligorganisation utan kunde också innebära att man exempelvis hjälpte någon med 

inköp eller med att flytta. 

Förståelse: innebär den potential som volontären ser till att lära sig nya saker. Denna funktion kan 

även innebära att volontären brukar redan förvärvad kunskap till att utbilda andra människor (Clary et 

al. 1998, s. 1517-1519). Vår tolkning är att alla våra respondenter upplevde kunskapen och den 

personliga utvecklingen som en stark drivkraft till engagemanget inom Alla Kvinnors Hus. 

Respondenterna menade att de fick värdefull kunskap om mäns våld mot kvinnor men även utvecklade 

andra förmågor som de kunde ha användning av i andra sammanhang, i arbetslivet eller privat.  

 Självbevarande: kan ses som det skydd volontären sätter upp för att värja sig mot egna problem. 

Det kan också vara ett sätt att döva ett dåligt samvete över att man är mer lyckligt lottad än andra (a.a.  

s 1517-1519). Denna funktion framgår inte så tydligt i vårt material, dock beskrev en av våra 

respondenter att då hon själv inte blivit utsatt för mäns våld i sitt liv kände hon sig ”lyckligt lottad och 

ville ge på något sätt tillbaka”. Om detta har med dåligt samvete att göra eller ej kan vi inte uttala oss 

om. 

 Karriär:  avser det som volontären får ut av att delta i volontärt arbete i form av meriterande 

kunskaper och utbildning som senare kan ge henne/honom en viss karriärskjuts (a.a. s 1517-1519). 

Den här funktionen med det ideella arbetet tycktes några av respondenterna känna obehag inför att tala 

om. Men flera av respondenterna menade att det kunde vara en merit och två av dem har även har 

använt engagemanget för att bli behöriga till utbildningar de sökt. 

Självförstärkande: innebär att individen blir stärkt i sig själv genom volontärskapet. Hon/han 

utvecklas på ett psykologiskt plan av engagemanget och detta kan leda till att individen mognar men 

också att denna förverkligar sig själv (a.a. 1517-1519). Fler av våra respondenter uttryckte att det 

frivilliga arbetet på Alla Kvinnors Hus lett till ökad självkännedom och självinsikt. En av dem menade 

vidare att hon ”vuxit som människa”. Vår tolkning är även att respondenterna genom att ingå i Alla 

Kvinnors Hus som sammanhang också stärkts i sina feministiska identiteter.   

Social funktion: avser volontärens relationer till andra människor. Volontärskapet kan vara en 

möjlig ingång till att hitta nya bekantskaper eller att stärka sociala band. Det kan också vara ett sätt att 

göra något som andra människor ser positivt på (a.a. 1517-1519). Alla våra respondenter var överens 

om att gemenskapen på Alla Kvinnors var en viktig komponent för engagemanget. Dock menade de 

gemenskapen kring en delad värdegemenskap och inte i bemärkelsen vänner. Uppskattningen från 

andra människor var inget som respondenterna framhöll som viktigt.  

 

 

Avslutande diskussion 

Vårt syfte var att undersöka drivkrafter bakom volontärarbete inom Alla Kvinnor Hus. Vi valde att 

intervjua stödpersoner inom Jouren och Teamet därför att dessa personer ägnar en stor del av sin fritid 
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till att möta kvinnor som utsatts för mäns våld, och har som uppgift att hjälpa och stötta dessa kvinnor 

i att bearbeta sina trauman. Våra frågeställningar var: vad får volontären ut av sitt engagemang och 

vilken funktion fyller det i deras liv? Många av dessa stödpersoner har ingen professionell utbildning i 

att hålla svåra samtal och de gör detta utan någon ersättning i form av pengar. Därför undrade vi även 

av vilka anledningar man arbetar som stödperson på Alla Kvinnors Hus? Vi var nyfikna på varför man 

gör detta ibland tunga arbete och vad det är som gör arbetet ”värt” att utföra. 

 Att svara på uppsatsens syfte och frågeställningar var svårare än vi först trott. Det visade sig att 

våra respondenter gjorde en distinktion mellan vad de såg som regelrätta drivkrafter och vad de ansåg 

vara betydelsefulla konsekvenser som fyllde viktiga funktioner i deras liv. Det som blev problematiskt 

för oss var att denna avgränsning dessutom ofta var oklar, svår för respondenterna att ringa in, och 

svår att hålla konsekvent. Detta gjorde materialet mer mångfacetterat och i viss mån mer svårtolkat än 

vi först trott, när vi på idéstadiet funderat över frågeguide, teoretiska utgångspunkter och så vidare. Vi 

upptäckte även efter att ha gått igenom tidigare forskning och andra teoretiska resonemang att vi inte 

var ensamma om att anse detta. Även Jeppsson Grassman (1997) såg i sin studie precis det som vi 

fann så tydligt i vårt material, nämligen våra respondenters hårda distinktion mellan vad de uppfattade 

som deras motiv till sitt ideella arbete inom Alla Kvinnors Hus och konsekvenserna av det. 

Genomgående var många av dessa konsekvenser, de som vi med hjälp av Jeppsson Grassman kallar 

för inre drivkrafter, alltså kopplade till individens idéer, värderingar och behov. Vänner, meriter, 

legitimitet, status, bekräftelse och så vidare var svåra att komma åt trots att de hela tiden var 

närvarande i respondenternas ideella arbete på Alla Kvinnors Hus, ”Visst får man nya vänner men det 

är inte därför jag gör det” var en ofta förekommande utsaga i Jeppsson Grassmans forskning och så 

även i vår studie. 

 Vi tänker att en handling kan få olika innebörd beroende på de motiv vi tillskriver den, i vilka 

sammanhang den ingår och sättet på vilket vi väljer att tala om företeelser gör att vi samtidigt gestaltar 

dem, vi klär handlingarna i ord och därmed får de betydelse och riktning. Detta gör oss sårbara och 

därför är beskrivningar känsliga. Det verkade långt mer oproblematiskt för respondenterna i att berätta 

om sina yttre drivkrafter än sina inre. Vi tror att svårigheterna med att tala om personliga vinster hör 

ihop med den paradox von Essen talar om: man kan inte ha som mål att vara god, om godhet är 

kalkylerad upphäver den sig själv, målet måste vara den andres väl, mottagarnyttan. Om man 

identifierar sig med bilden av ”hjälparen” på en kvinnojour kan det bli svårt att tala om personliga 

vinster och fortfarande vara autentisk i sitt volontärskap. Vi tänker att om man som volontär sätter sina 

egna behov i första rummet kan det ideella engagemanget uppfattas störande och provocerande. Därför 

är det svårt för oss att bedöma vilken betydelse respondenterna tillmäter sina personliga vinster, de 

mer egoistiska motiven kontra, det mer snälla, som man gör för någon annan, de mer altruistiska 

motiven. Klart är dock att de flesta anser att man måste få tillbaka mer än vad man ger, för att använda 

Colemans terminologi, nyttan måste vara större än kostnaderna. De personliga vinster som 

respondenterna hade lättast att tala om hade ofta att göra med den personliga utvecklingen. Vi tänker 
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att orsaken att till denna funktion var lättare att komma åt, kan hänga samman med att den har en 

tydligare koppling till arbetet som stödperson; att exempelvis bli bättre på att hålla svåra samtal bidrar 

ju till större mottagarnytta för de stödsökande kvinnorna. Den personliga utvecklingen är även något 

som de medverkande i Volontärbyråns undersökning (2007) framhåller som det viktigaste motivet till 

sitt volontära engagemang. Även i Clary et al:s (1998) framhåller den personliga utvecklingen som en 

av de tre viktigaste motiverande funktionerna till att engagera sig ideellt. Kanske är dessa resultat inte 

så förvånande om man accepterar diskursen kring ideellt arbete som starkt förankrad och global; vad 

som är tänkbart att uttrycka inom denna utan att förlora sin autencitet som volontär.  

 Så här i slutskedet av vårt uppsatsskrivande kan vi konstatera att våra resultat i stort sätt 

överensstämmer med den tidigare forskning som vi tagit del av. I likhet med Clary et al. är även vår 

tolkning att drivkrafterna bakom ideellt arbete både är egoistiska och altruistiska och för att det ideella 

arbetet ska kännas meningsfullt för volontären måste det finnas en balans mellan dessa två. Så har vi 

tolkat våra respondenters utsagor, det vill säga så som de uttryckte sig under intervjuerna. Detta är 

bara representativt för hur just våra respondenter tänkte just då, och säger endast något om den 

tillfälliga social konstruktion som skapades under intervjusituationerna.  

 Bauman menar som vi tidigare anfört, att människors värde idag mer än någonsin är kopplat till 

deras prestationer, som en av våra respondenter uttrycker sig ”presterar jag så duger jag”. Därför kan 

man se utvecklingen av det frivilliga arbetet som en logisk följd av detta; Olsson et al. (2005) visar att 

frivilligorganisationerna numera ställer högre krav på sina volontärer, allt oftare anses 

högskoleutbildning vara ett kriterium för att få uppdrag. Den prestationsfria zon som Amnå (1995) 

menar utmärker frivilligt arbete kanske inte längre är representativ. Vår tolkning är att våra 

respondenter har ett flertal olika motiv och drivkrafter till sitt engagemang i Alla Kvinnors Hus. Vi 

menar att det ideella arbetet kan ses som en del av en ständigt pågående process inom vilken de 

förverkligar sina identiteter och sina ”livsprojekt” och där handlingar alltid sker i relation till dem 

själva och till andra.  
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Bilaga 1- Frågeguide 
Bakgrund 

Ålder? 

Civilstånd? 

Utbildning? 

Yrke? 

Bor? 

Hur länge har du varit aktiv i Alla Kvinnors Hus? 

Hur mycket tid lägger du ned i månaden? 

Tidigare ideellt engagemang? 

Hur hamnade du inom Alla Kvinnors Hus?  

Hur skulle du beskriva dig själv som person? 

 

Drivkrafter 

Varför valde du just Alla Kvinnors Hus? 

Vad lockar dig? 

Anser du att samhället tar sitt ansvar vad det gäller våldsutsatta kvinnor? Om, ja på vilket sätt? 

Anser du att du bidrar till ett bättre samhälle genom ditt engagemang? 

Är det en medmänsklig plikt att hjälpa andra människor? Om ja, på vilket sätt, om nej på vilket sätt? 

Vad tänker du kring att ditt ideella engagemang går ut på att möta kvinnor med svåra historier, vad är 

det som driver dig? 

 

Engagemang 

Vad är ideellt arbete för dig? 

Vilken funktion fyller ditt ideella arbete inom Alla Kvinnors Hus för dig? 

Vad kan du erbjuda kvinnorna, vari ligger din styrka som stödperson?  

Finns det någon händelse i ditt liv som haft särskild betydelse för ditt engagemang? 

Ser du på ditt ideella arbete på samma sätt som i början? (Förändras drivkrafterna över tid). 

Hur tänker du om ditt engagemang på sikt? 

Vilka råd skulle du ge en ny ideell inom Alla Kvinnors Hus? 

Vad möts du oftast av för reaktioner när du berättar att du är stödperson inom Alla Kvinnors Hus? Hur 

känns det för dig? 

 

 

Vinster 

Vad får du ut av ditt engagemang? 
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När har du nytta av engagemanget inom Alla Kvinnors Hus? 

Sökte du något när du började inom Alla Kvinnors Hus, om ja, fann du det?  

 

Konsekvenser 

Vad är mest positivt med att vara stödperson inom Alla Kvinnors Hus? 

Hur ser en bra dag/kväll ut? 

Vad är mest negativt med att vara stödperson inom Alla Kvinnors Hus? 

Hur ser en dålig dag/kväll ut? 

 

Belöningar 

Vad ger Alla Kvinnors Hus som organisation tillbaka till dig? 

Får du det stöd du behöver för att fortsätta känna engagemang? 

Skulle du önska något utöver det som erbjuds? 

Vad tror du det är som gör att volontärer stanna inom Alla Kvinnors Hus? 

 

Avslutning 

Brukar du fundera över ditt ideella arbete på det här sättet? 

Har du någonting ytterligare som du vill tillägga? 
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Bilaga 2- Samtyckesformulär 

 
Stockholm 2008-03-10 
 
 
Syfte: Vi ska producera en C-uppsats och undersöka drivkrafter bakom volontärarbete inom 
Alla Kvinnors Hus. Vi vill även undersöka vad volontären behöver från organisationens sida 
för att känna ett fortsatt engagemang.  
 
Respondenternas roll och villkor för medverkan: Deltagandet är frivilligt och du kan när 
som helst avbryta din medverkan. Vi garanterar din anonymitet genom att avpersonifiera 
materialet i resultatredovisningen.  
 
Konfidentialitet:  De bandupptagningar som genomförs kommer endast att användas som 
stöd för minnet och kommer att förstöras efter analysen. Upptagningarna kommer att förvaras 
otillgängligt för obehöriga.  
 
Nyttjande: C-uppsatsen kommer att användas i forskningssammanhang och kommer att 
finnas för utlåning på biblioteket på Ersta Sköndal högskola samt tillgängliga för nedladdning 
på högskolans hemsida. Ett exemplar kommer även sändas till volontärsamordnaren på Alla 
Kvinnors Hus.  
 
 
 
 
 
Härmed samtycker jag till att medverka i denna studie. 
 
 
……………………………………………………… 
datum          namnteckning 
 
 

 
 


