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Sammanfattning 
 
Denna uppsats är en kvalitativ studie om erkännande i ideellt arbete. Studien utgår från åtta 
intervjupersoners uppfattningar och upplevelser av sitt ideella arbete i den ideella föreningen 
Friskis&Svettis Karlstad, om de upplever att de får erkännande i sitt ideella uppdrag och i så 
fall på vilket sätt. Syftet med studien är att undersöka ideellt arbete inom ramen för 
Friskis&Svettis Karlstad, kopplat till erkännandets mellannivå, solidaritet. 
 
Tidigare forskning inom området är knapphändig och befinner sig till största del inom fältet 
för arbete, enligt normen om att arbete är lönearbete. Den forskning som finns visar på att 
erkännande på arbetsplatsen bidrar till välbefinnande och ökad motivation. Anledningar till 
varför människor väljer att engagera sig ideellt är bland annat en social aspekt, vilket lägger 
en grund till att erkännande är intressant att koppla ihop med ideellt arbete. 
 
Studiens intervjupersoner upplever att ideellt arbete är att betrakta som arbete, beroende på 
tidsåtgång, uppgifternas karaktär och hur professionellt de genomförs. Studiens resultat visar 
på att erhållande av erkännande har en stark koppling till viljan att fortsätta arbeta ideellt samt 
att det finns betydelsefulla skillnader mellan erkännande inom ideellt arbete och erkännande 
inom förvärvsarbete.  
 
Nyckelord: arbete, Friskis&Svettis, ideell sektor, ideellt arbete, ideellt engagemang, frivilligt 
arbete, erkännande  
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1 Inledning 
 
I detta kapitel introduceras läsaren för det för uppsatsen valda ämnet; ideellt arbete inom 
Friskis&Svettis Karlstad med koppling till erkännande. Inledningsvis presenteras en bak-
grund i form av tidigare forskning inom de teoretiska områdena som leder vidare in på 
uppsatsens syfte och frågeställningar. Kapitlet innehåller också de avgränsningar som gjorts, 
samt hur uppsatsens kapitel är disponerade. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Merparten av den internationella forskningen om ideell sektor1 har intresserat sig för den 
ideella sektorn som serviceproducent. Studierna har oftast idéen om ideellt arbete utifrån ett 
amerikanskt perspektiv, trots att andra syner inom Europa är av stor relevans. När den 
svenska ideella sektorn har varit föremål för intresse internationellt sett  har forskningsfältet 
varit avgränsat till två områden; antingen en historisk utvecklings-beskrivning av arbetar-, 
nykterhets- och frikyrkorörelsen eller det politiska inflytandet som organisationerna har inom 
särskilda områden, exempelvis på arbetsmarknaden (Wijkström, 1997:627). Det finns till och 
med forskare internationellt som har ifrågasatt huruvida det ens existerar en livskraftig ideell 
sektor i Sverige. Denna fråga har uppkommit eftersom att de hävdar att de ideella 
organisationerna är så bundna med staten vilket gör att deras självständighet ifrågasätts 
(Wijkström, 1997:625). Forskare har också menat att den svenska, välutbyggda, offentliga 
sektorn, trycker ut möjligheten att ens ha en ideell sektor (Norberg, 2004:17). Det bekräftar 
synsättet om den ideella sektorn som en serviceproducent, där servicen riktar in sig på det 
sociala området. Snarare är det så att Sverige har en annorlunda struktur på det ideella arbetet 
än i många andra länder. En stor del av finansieringen inom dessa organisationer sker genom 
egengenererade intäkter så som medlemsavgift lågt offentligt ekonomiskt stöd (Norberg, 
2004:18). En förklaring till detta är att Sveriges ideella sektor till stor del består av 
fackföreningar och idrottsföreningar, vilka nästan alltid är egen-finansierade (Norberg, 
2004:17f).  
 
Hela den svenska idrottsrörelsen, sett till medlemsantal är den största folkrörelsen i Sverige 
(Norberg, 2004:14). Av just den anledningen är det också intressant att titta närmare på 
idrottsrörelsen. Aktiviteter inom idrottsrörelsen är organiserade, vanligtvis genom förbund 
och föreningar, till skillnad från oorganiserad träning som individen själv lägger upp, och de 
har en ideell karaktär, till skillnad från exempelvis privatägda gym- och fitnessanläggningar 
som verkar på en kommersiell marknad. Aktiviteterna sker också utanför den offentliga 
sektorn, till skillnad från den obligatoriska skolundervisningen i idrott (Norberg, 2004:5).  
 
Idrottsrörelsen är den tredje största rörelsen inom den ideella sektorn, sett till medlemskap i 
befolkningen mellan 16-84 år. Bara fackföreningsrörelsen och pensionärsorganisationer är 
större (Norberg, 2004:13). Friskis&Svettis är en av de största föreningarna inom 
idrottsrörelsen med sina 556 340 medlemmar, varav 529 579 i Sverige, utspritt över 108 
lokala föreningar i hela landet (Friskis&Svettis, 2014a). Dock bör det noteras att 
idrottsrörelsens medlemmar är i stor utsträckning barn och unga under 16 år (Norberg, 
2004:13). Intressant är att andelen aktiva medlemmar, de som har ett uppdrag inom en viss 
förening och därmed arbetar ideellt, är högst inom idrottsrörelsen, mer än dubbelt så hög som 
                                                
1 Ideellt engagemang, ideellt arbete och ideellt uppdrag definieras i denna uppsats synonymt. Ideell rörelse, 
frivilligsektor och ideell sektor är även det att betrakta som synonymt. 
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inom fackföreningsrörelsen (Norberg, 2004:14). I Friskis&Svettis arbetar 16 736 människor 
ideellt i en Friskis&Svettis-förening. 1416 stycken är anställda och nästan alla av dem har 
även ett ideellt uppdrag i föreningen (Friskis&Svettis, 2014a). Detta gör Friskis&Svettis till 
en av de största föreningarna i Sveriges idrottsrörelse. Ändå är intresset för att undersöka just 
ideellt arbete inom idrottsrörelsen i allmänhet och Friskis&Svettis i synnerhet litet i 
förhållande till rörelsens storlek och signifikans i människors liv.  
 
I många idrottsföreningar finns ett naturligt incitament att engagera sig på så sätt att om barn i 
en familj spelar fotboll eller tränar friidrott finns ett visst tryck på föräldrarna att hjälpa till i 
den förening där barnet är aktivt. Det naturliga incitamentet finns inte på samma sätt inom 
Friskis&Svettis. Där börjar och fortsätter människor att engagera sig av andra anledningar än 
familjeknutna. Föreningens storlek och de varierande incitamenten till att engagera sig gör att 
detta är ett relevant område att utforska. 
 

1.2 Ideellt arbete inom arbetslivsforskning 
 
Svedberg (SOU 2001:52) menar att fram tills 1990-talet har forskning på området för ideellt 
arbete och frivilligorganisationer inte rönt stor uppmärksamhet. Detta på grund av att området 
inte förrän dess som området fått respekt inom ämnen som exempelvis arbetsvetenskap. Även 
andra ämnesområden har börjat visa intresse för ideellt arbete då viljan att undersöka vad det 
ideella arbetet har för effekter har ökat.  
 
Diskussionen huruvida ideellt arbete är arbete eller inte går isär. Det finns ingen enhetlig 
definition kring vad arbete är och heller ingen enhetlig definition för vad ideellt arbete är. Det 
finns forskare vars definitioner av arbete får konsekvensen att ideellt arbete inte är arbete, 
däribland Karlsson (2002:58f), eftersom att arbete är ”aktiviteter i nödvändighetens sfär och 
nödvändighetens sfär innehåller det man måste göra i ett visst samhälle för sin överlevnads 
skull”. Traditionellt sett har synen på arbete eller inte arbete varit en tudelning: betalt arbete 
genom anställning eller privat obetalt arbete, hushållsarbete (Taylor, 2004:29). Rebecka 
Taylor (2004) förespråkar en breddning av synen på arbete då den traditionella tudelningen 
grovt förenklar komplexiteten av traditionellt och samtida arbete och helt och hållet 
exkluderar ideellt arbete. Essen (2008:45) definierar arbete som ”varje verksamhet där tid ges 
frivilligt att gynna en annan person, grupp eller organisation”. Novarra (1980) betonar att alla 
aktiviteter som bidrar till människans fortvaro, förbättrade livsvillkor och ökade känsla av 
välfärd är att betrakta som arbete, vare sig de är betalda eller ej. 
 
Norberg (2004:16) poängterar att år 1992 motsvarade enbart idrottsrörelsens ideella arbete 62 
183 ”heltider”, 40 gånger 40 timmar över ett år. Det innebär ett enormt ekonomiskt värde, sett 
till ifall dessa heltider skulle vara avlönade. Wijkström och Lundström (2002) framhäver 
också att 90 procent av allt ideellt arbete i Sverige utförs i mindre organisationer med färre än 
20 anställda. Essens (2008) avhandling behandlar det ideella arbetets betydelse och 
människors livsåskådningar. Flertalet av respondenterna i den studien anger att de verkligen 
upplever ideellt arbete som en form av arbete. Även fast det är oavlönat innebär det inte att 
individer som ägnar sig åt ideellt arbete inte ser någon egennytta med det. Av den 
anledningen ter det sig uppseendeväckande att inom arbetslivsforskningen ignorera ett så stort 
område, där människor arbetar utan lön, men ändå upplever sitt ideella engagemang som ett 
arbete. Många av respondenterna i studien kontrasterar det ideella arbetet från förvärvsarbete 
med motiveringen att det just är oavlönat men möjliggör för en annan form av ersättning, så 
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som att känna sig som en godhjärtad individ genom att utföra ideellt arbete utan att kräva 
betalning för det (Essen, 2008:82f). 

1.3 Erkännande och dess praktiska tillämpning 
 
Motivation och teorier om hälsa och välbefinnande har länge varit perspektivet utifrån vilket 
man studerat arbetsmiljö. Detta perspektiv har börjat stagnera, vilket medfört att ögonen 
riktats mot andra möjliga alternativ. Ett begrepp som uppmärksamheten riktats mot allt mer är 
erkännande (Hansen & Hermansson, 2013:55).  
  
Erkännandebegreppet har sitt ursprung i Hegels teoretiska resonemang redan på 1700-talet 
om att människans självmedvetande beroende av erfarenheten av socialt erkännande 
(Honneth, 2003:95). Att undanhållas erkännande är en moralisk kränkning, då alla människor 
är moraliskt förpliktigade att erkänna andra för att själva bli erkända. Flera gånger har teorin 
omformulerats av ett flertal filosofer. En av dem som försökt göra begreppet mer tillämpbart 
är Honneth (1995, 2003) som förtydligar och rekonstruerar en del av ursprungsidéerna. Kort 
sagt kan erkännande delas in i tre nivåer, som dock inte står i någon form av hierarki i 
förhållande till varandra. Det är också just det som gör det komplicerat för individen. Alla 
former av erkännande är lika viktiga. Det tre nivåerna kan sammanfattas i begreppen kärlek, 
rätt och solidaritet. Kärleksnivån behandlar de närmaste relationerna så som familj och nära 
vänner. Denna nivå åsyftar individens behov av att vara specifikt värdefull för en annan 
individ. Rättsnivån handlar om alla människor och rätten till likabehandling och att uppfattas 
som moraliskt tillräkneliga (Honneth, 2003:96f), det vill säga individer tillskriver varandra 
egenskaper om att kunna fatta moraliskt kloka beslut. Den tredje nivån, som denna studie 
fokuserar på, är solidaritet. Denna nivå möjliggör för individen att uppskatta andra individer i 
en viss värdegemenskap, där värdet av vissa egenskaper och förmågor bekräftas (Honneth, 
2003:96). Vilka egenskaper och förmågor detta är kan variera beroende på vilken grupp eller 
vilka sociala sammanhang individen befinner sig i (Honneth, 2003:96f).  
 
I nutida arbetslivsforskning har bland annat Hansen och Hermansson (2013) tillämpat 
begreppet på en arbetsplats, för att utvinna kunskap om hur erkännandet tar sig i uttryck på en 
arbetsplats. De undersöker om erkännande på arbetsplatsen kan vara ett nytt förhållningssätt 
inom forskning om arbetsmiljö. Erkännande och ideellt arbete verkar dock vara ett ännu 
outforskat område, varpå denna uppsats kan ses som ett bidrag till forskningen för att förstå 
erkännandets verkningar också inom ideellt arbete. 
 

1.4 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka ideellt arbete inom ramen för Friskis&Svettis 
Karlstad, kopplat till erkännandets mellannivå, solidaritet. 
 
Frågeställningar för att utvinna kunskap ur problemområdet är: 

- Vad har ideellt arbete för betydelse för individen inom Friskis&Svettis Karlstad? 
- Är det i allmänhet viktigt för individen att bli erkänd och i så fall varför? 
- Är ideellt arbete på Friskis&Svettis Karlstad en arena för individen att bli erkänd på 

och i så fall varför? 
- Skiljer sig erkännande inom ideellt arbete från erkännande inom förvärvsarbete och i 

så fall hur? 
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1.5 Avgränsningar 
 
En avgränsning som görs är att hålla uppsatsen till endast ett område inom hela den ideella 
rörelsen. Begreppet ideell rörelse innefattar bland annat idrottsrörelsen, invandrarföreningar, 
hembygdsgårdar, scoutföreningar samt flera andra allmännyttiga, icke vinstdrivande 
sammanslutningar (Svedberg, 2001:149). Det finns andra idrottsföreningar som har liknande 
verksamhet, exempelvis studentidrottsföreningar som KauIF i Karlstad och IKSU i Umeå. I 
denna uppsats undersöks dock endast en organisation, IF Friskis&Svettis Karlstad, som ligger 
inom idrottsrörelsen. Detta för att begränsa undersökningens omfång och omfattning.  
 
Eftersom uppsatsen utgår från ett begränsat urval är det av central mening att poängtera att 
den här kvalitativa studien inte har som mål att generalisera. Målet är snarare att verka som en 
exemplifierande bild av upplevelser och uppfattningar av och om IF Friskis&Svettis Karlstad. 
 

1.6 Disposition 
 
Denna uppsats bygger på fem huvudsakliga delar. Inledningsvis ges en tydlig bild av den 
ideella föreningen Friskis&Svettis som en central paraplyorganisation, samt organisationen 
för den aktuella studien, lokalföreningen IF Friskis&Svettis Karlstad. I det tredje kapitlet 
behandlas den teoretiska referensramen som fördjupar de teoretiska resonemang som är en av 
grunderna för denna uppsats. Det fjärde avsnittet, metod, beskriver hur denna studie är 
upplagd och genomförd. Det femte kapitlet är resultat och analys och bygger på insamlad 
data och utgör grunden för det sjätte och sista kapitlet, slutsatser och diskussion. Där 
diskuteras arbetet och uppslag för uppföljande forskning ges. 
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2 Den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis 
  
I detta kapitel presenteras läsaren för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis vision och 
verksamhetsidé. Läsaren får därefter ta del av Friskis&Svettis historia, nutid och hur 
verksamheten byggs upp genom utbildning. Även betydelsen för medlemskapet i 
Riksidrottsförbundet (RF) redogörs för. Lokalföreningen Friskis&Svettis Karlstad beskrivs, 
samt vilka områden som funktionärerna – de ideellt engagerade – i föreningen kan ha 
uppdrag inom. 
 

2.1 Friskis&Svettis vision och verksamhetsidé 
 
Friskis&Svettis har ett för träningsvärlden och idrottsvärlden tämligen eget mål, ett leende. 
Organisationens vision är att människor ler när de tänker på träning. Verksamhetsidén är att 
erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla. Målet är att få så många 
människor som möjligt att motionera och därigenom uppleva rörelse (Friskis&Svettis, 
2014b). 
 

2.2 Historik 
 
Friskis&Svettis grundades i Stockholm 1978 av Johan Holmsäter. Detta utifrån en idé om att 
den svenska idrottsrörelsen och sjukvården kunde dra nytta av varandra kunskaper på ett mer 
fördelaktigt sätt, att bli en brygga mellan sjukvård och friskvård. Friskis&Svettis utgjorde ett 
exempel på hur ett tätare arbetssätt kunde se ut och samla kunskap, entusiasm och erfarenhet 
under samma tak (Friskis&Svettis, 2014c).  
 
Friskis&Svettis som namn har historiskt sett haft en mycket stor innebörd, där de båda orden 
stod för olika delar i verksamheten. Friskis var aktiviteter för människor som av någon 
anledning inte kunde delta i den vanliga jympan. Svettis stod för den allmänna träningen, för 
alla andra. &-tecknet var det viktigaste, som symbol för målsättningen att skapa 
förutsättningar att slussa från Friskis, till Svettis. Målet var att alla skulle hitta en tränings-
form som var passande för dem, oavsett hur vältränad personen var (Friskis&Svettis, 2014c).  
 
Innan föreningen hade egna lokaler bedrevs verksamheten, jympan, i hyrda idrottshallar. Av 
den anledningen var det relevant för Friskis&Svettis att som ideell idrottsförening vara 
medlem i RF.2  
 
Det allra första jympapasset som hölls inom Friskis&Svettis, i Salénhuset år 1978 i 
Stockholm, hade endast en deltagare (Friskis&Svettis, 2014c). Sedan dess har utvecklingen 
gått framåt, vilket presenteras i nästa avsnitt. 
 

2.3 Friskis&Svettis idag 
 
Numera talas det inte så mycket om Friskis som den ena delen och Svettis som den andra. 
Kvarstår gör dock målsättningen om att alla människor ska kunna hitta en träningsform som 

                                                
2 Samtal med Peter Wigert, generalsekreterare för Friskis&Svettis Riks, torsdag 8 maj 2014. 
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fungerar för just den individen (Friskis&Svettis, 2014c). 
 
Idag, drygt 35 år efter det första jympapasset med en deltagare, är Friskis&Svettis 556 340 
medlemmar spridda i åtta länder. I Sverige finns nu 108 lokala föreningar, med sammanlagt 
529 579 medlemmar, drygt 5 procent av Sveriges befolkning. I Norge finns 38 föreningar. 
Friskis&Svettis finns även i Aberdeen, Bryssel, Helsingfors, Köpenhamn, London, 
Luxemburg, Paris och Vanda. Av alla dessa medlemmar har 16 736 personer också valt att 
engagera sig ideellt inom någon förening. I dagsläget  är 1416 personer är anställda och 
nästan samtliga av dem har också något ideellt uppdrag i sin förening (Friskis&Svettis, 
2014a). Grunden för all utveckling av föreningen Friskis&Svettis är värderingarna, tolv 
stycken. De finns samlade i en fysisk bok för internt bruk, ”vita boken”, men finns även 
presenterade för allmänheten, på hemsidan. 
 

2.3.1 Utbildningen 
 
Sedan starten har Friskis&Svettis utbildat sina egna ledare och instruktörer. Träningen är det 
som utgör Friskis&Svettis verksamhet, varför det är viktigt att erbjuda en högkvalitativ sådan. 
På ett år genomförs ungefär 150 kurser, inspirationsdagar och konvent för nästan 6000 
funktionärer. 3  Utbildningens upplägg idag utgörs av två steg. Dels Ettan, som är en 
grundutbildning, där Friskis&Svettis historia och idé om träning och ledarskap utgör grunden. 
Ettan är likadan för alla, oavsett tidigare kunskap eller erfarenhet. Den utbildningen ger sedan 
behörighet till att gå vidare till andra utbildningar, inom olika träningsformer.  
 
Innan del två i utbildningen, träningsformsutbildningen, blir aktuell genomförs en Prepkurs, 
som förbereder den som vill bli ledare eller instruktör för det första kurstillfället. Exempel på 
innehåll är teori, grundläggande teknik i olika träningsövningar och ledarövningar. Uppgifter 
att träna på något särskilt eller gå på en viss typ av pass kan också utgöra en del av Prep. 
Ungefär fyra veckor mellan Ettan och träningsformsutbildningen ses som en bra tidsåtgång.  
 
Träningsformsutbildningen präglas till stor del av att praktisera den träningsform ledaren 
utbildar sig inom, samt ledarskapet i sig. Alla större träningsformer i Friskis&Svettis har sin 
egen utbildning, exempelvis jympa, yoga, spinning eller individuell träning. Utbildningarna 
ger en stadig grund till den specifika träningsformen, i karaktär, innehåll, upplägg, ledarskap 
och i flera fall även musik. Passen som ledarna har gör de själva, med hjälp av de verktyg 
som givits på de olika utbildningarna. För att sedan få börja leda pass måste samtliga ledare 
ha genomgått och blivit godkända på en licensiering. Denna licensiering fungerar som en 
kvalitetskontroll på att den enskilda ledaren har tillräcklig kompetens för att leda, samt att 
utbildningen i sig håller hög kvalitet och är välfungerande, och görs av en av Friskis&Svettis 
utbildad licensierare.  
 

2.3.2 Riksidrottsförbundet 
 
”Riksidrottsförbundet är svensk idrotts samlande organisation med uppgift att stödja, 
företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt” (RF, 
2014). Friskis&Svettis har sedan starten 1978 varit en ideell idrottsförening och har således 
inga privata vinstintressen. Föreningen är och har sedan starten varit medlem i RF, som en del 
                                                
3 Uppgifter om utbildningssystemet är hämtade från Friskis&Svettis interna plattform för funktionärer, Funknet 
(2014-05-08). 
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av Friidrottsförbundet. Den primära anledningen till att bli medlem i RF var att medlemskapet 
var viktigt för att kunna få hyra tider i olika idrottshallar där Friskis&Svettis hade sin första 
verksamhet, jympan, i.4 Friskis&Svettis är en stor anledning till att Friidrottsförbundet är det 
näst största specialförbundet sett till antal medlemmar, bara Fotbollsförbundet är större. 
Friidrotten har 600 175 medlemmar, varav mer än hälften av dem är Friskis&Svettis-
medlemmar (RF, 2013:12).  
 
Många av Friskis&Svettis lokala föreningar har idag sina egna lokaler att bedriva verksamhet. 
Därför kan tyckas att incitamentet för medlemskapet i RF inte är så stort i dagsläget, men så 
är inte fallet. Istället har kopplingen till RF tagit en ny skepnad. Genom medlemskapet följer 
Friskis&Svettis Riksidrottsförbundets riktlinjer som gäller för alla idrottsföreningar och 
således verkar Friskis&Svettis aktivt mot doping.5 Lokala föreningar som har gym i sitt 
träningsutbud strävar efter att vaccinera föreningen mot doping. Det är Riksidrottsförbundets 
metod för att stötta idrottsföreningar att ha ett aktivt antidopingarbete och göra medlemmarna 
medvetna om föreningens förhållningssätt gentemot doping (Friskis&Svettis, 2014d).  
 

2.4 IF Friskis&Svettis Karlstad 
 
Friskis&Svettis i Karlstad grundades den 23 oktober 1986 och då var verksamheten spridd i 
olika skolors gymnastiksalar. Den 11 januari 2003 fick verksamheten ett fast säte i en egen 
lokal på 2000 kvadratmeter, kallad Syrefabriken (Friskis&Svettis Karlstad, 2014a). 
Föreningen har nära 300 ideellt engagerade funktionärer som alla har ett eller flera uppdrag 
inom föreningen (Friskis&Svettis Karlstad, 2014b). Dessa ideella funktionärer erbjuder 
sammanlagt nära 100 träningspass av olika sort varje vecka och underlättar servicen för 
medlemmarna på ett eller annat sätt, under ett och samma tak på Syrefabriken. År 2013 var 
föreningen 8310 medlemmar, vilket gör föreningen till en av de största i Värmland.6 
 
Organisationsstrukturen är illustrerad i figur 1 för att tydliggöra att det är medlemmarna som 
är i fokus. Det är också en central del för en ideell organisation. Nationalencyklopedin 
(2014a) definierar en ideell organisation enligt följande: ”sammanslutning som har till uppgift 
att främja medlemmarnas gemensamma ideella strävanden och som inte primärt arbetar för 
deras ekonomiska intressen”. Varje år tillsätter årsmötet en styrelse vars ledamöter föreslås av 
en valberedning, som också tillsätts av årsmötet. Styrelsen ansvarar för att ta tillvara på 
medlemmarnas intressen på bästa sätt och tar övergripande strategiska beslut och anställer 
verksamhetschefen. Således är styrelsen arbetsgivare.7 
 
Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret i den löpande verksamheten och kvaliteten 
i den.8 Totalt tio personer är anställda på Friskis&Svettis Karlstad, inklusive verksamhets-
chefen. Funktionärerna utgör nära 300 ideellt engagerade personer, varav sju av dem är 
lagledare. Deras funktion är att verka som en länk mellan de olika funktionärsgrupperna.  
 

                                                
4 Samtal med Peter Wigert, generalsekreterare för Friskis&Svettis, torsdag 8 maj 2014. 
5 Samtal med Peter Wigert, generalsekreterare för Friskis&Svettis, torsdag 8 maj 2014. 
6 Samtal med Kristina Ling, verksamhetschef för Friskis&Svettis Karlstad, torsdag 8 maj 2014. 
7 Information hämtad från Friskis&Svettis Karlstads interna plattform för funktionärer, Funktionärssidan (2014-
05-08). 
8 Information hämtad från Friskis&Svettis Karlstads interna plattform för funktionärer, Funktionärssidan (2014-
05-08). 
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2.4.1 Organisationen 
 

 

Figur 1. Skiss över organisationen Friskis&Svettis Karlstad.9  
 
 
De flesta funktionärerna i Friskis&Svettis Karlstad finns fördelade inom fyra områden. 
Organisationsskissen i figur 1 beskriver vem av de anställda på kansliet som har ansvaret för 
respektive grupp. Information om funktionärsområdena är hämtad internt på Friskis&Svettis 
Karlstads hemsida samt genom uppsatsförfattarens kunskap om grupperna. 
 
Ledare i gruppträning och spinning är den som leder pass inom gruppträning, utomhusträning 
eller spinning efter att ha genomgått utbildningen med inriktning mot den träningsform som 
funktionären vill leda, och klarat den påföljande licensieringen. Ledarna gör passen själva, 
med hjälp av det utbildningsmaterial de tilldelas under sin utbildning och inte sällan rådfrågar 
de varandra. Vanligtvis har en ledare ungefär ett till två pass i veckan. Ledaruppföljning sker 
årligen, som en kvalitetskontroll men också som ett utvecklingstillfälle för ledaren att samtala 
med en utbildad ledaruppföljare kring sitt pass och sitt ledarskap. Ansvarig för ledarna är den 
heltidsanställda gruppträningsansvariga. 
 
Instruktör i gymmet är den som har genomgått utbildningen med inriktning mot individuell 
träning och klarat licensieringen. Gyminstruktörerna har både individuella, bokningsbara, 
timmar, där en medlem kan boka in sig och få hjälp av instruktören att skapa ett individuellt 
träningsprogram efter medlemmens mål med träningen. Det finns även tider i gymmet då en 
gyminstruktör finns tillgänglig, utan att vara bokningsbar, för att kunna svara på frågor eller 

                                                
9 Organisationsskiss hämtad från Friskis&Svettis Karlstads interna plattform för funktionärer, Funktionärssidan 
(2014-05-09). 



   

 9 

tipsa om en övning för den som vill. En tredje variant som gyminstruktören kan verka som är 
att leda TMI – Träna med instruktör. Det är ett pass som kan ha olika variationer, för ungefär 
tre till fem personer som tränar tillsammans med en instruktör, i gymmet. Ansvarig för 
gyminstruktörerna är gym- och lokalansvarig, som är anställd på heltid. 
 
Värd mötesplats är samlingsbenämningen på de som har som uppgift att verka för att trivseln 
är så hög som möjligt. I dagsläget finns det tre olika sorters mötesplatsvärdar. Receptionsvärd 
är den som oftast är den första personen som medlemmarna möter när de äntrar Syrefabriken 
och sen sista de möter när de går därifrån. Receptionsvärden står i receptionen och hanterar 
bland annat registrering av medlemmar, betalning, passbokning med mera. Passvärd är den 
som möter och hälsar deltagande medlemmar på ett visst pass välkomna redan i dörren. 
Passvärden finns också med i salen under passet, för att kunna hjälpa ledaren med exempelvis 
volymjusteringar och ifall det skulle hända något. Föreningen strävar efter att samtliga 
passvärdar och receptionsvärdar ska vara utbildade i hjärt- och lungräddning samt enklare 
behandlande insatser så som att linda en fot eller hand. Barnvärdar möjliggör att på 
helgförmiddagar erbjuda medlemmar som har barn från 3 år möjlighet att lämna sitt barn hos 
en dem för barnpassning, medan föräldern kan träna själv. Ansvaret för dessa tre värdgrupper 
har en heltidsanställd mötesplatsansvarig.  
 
Övriga funktionärer är en grupp där de lite mindre områdena finns samlade, så som städ-, 
gym-, och spinservice som ser till att det är snyggt och rent i lokalerna, underhåller gymmet 
och spincyklarna. Ansvaret för dessa funktionärsgrupper har gym- och lokalansvarig 
tillsammans med verksamhetschefen och ekonomiadministratören. 
 
I denna uppsats kommer styrelsen finnas under funktionärsgruppen övriga funktionärer, för 
att underlätta presentationen av intervjupersonerna i metodkapitlet. 
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3 Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel ges läsaren en spegling av den tidigare forskning som är relevant för denna 
studie. Detta är indelat i tre huvudområden; arbete, ideellt arbete och erkännande. 
Observerbart är att det finns flera definitioner av samma begrepp utöver som används i denna 
uppsats, som kan vara relevanta i andra sammanhang än detta.  
 

3.1 Arbete 
 
Inledningsvis presenteras Karlssons (2013) beskrivning av en historisk utveckling av 
definitionen av arbete som skett, från förkapitalistiska samhällen till 1900-talets mitt. Därefter 
föreslås en vidgning av arbetsbegreppet. 
 

3.1.1 Arbetsbegreppets utveckling  
 
Karlsson (2103:19) beskriver att det saknades ett generellt, konstruerat arbetsbegrepp i 
förkapitalistiska samhällen, men när utvecklingen gick framåt började en debatt att sjuda. 
Efterhand kom en mer enhetlig definition av arbete att råda, i och med den ekonomiska 
utvecklingen som sker i tiden, samt ekonomisk analys av kapitalismens relationer. 
Arbetsdefinitionen är skild från den konkreta verksamheten som sker i varje enskilt fall. 
Diskussionerna om vad arbete är och inte är fortsatte. Komplexiteten som kvarstod i 
arbetsbegreppet under lång tid och trots kritik av de försök till definitioner som gjordes, 
undveks genom att göra det för lätt och sätta likhetstecken mellan arbete och lönearbete. 
Arbetsbegreppet har således genomgått tre stadier; odefinierat, överdefinierat och nu slutligen 
icke-definierat (Karlsson, 2013:20).  
 
På liknande sätt har Karlsson (2002) också beskrivit arbetsbegreppet som taget för givet, lagt 
i sträckbänk och negligerat. De tre sekvenserna är inte av varandra skiljaktiga i tid, utan lever 
sida vid sida än idag. Arbetsbegreppet taget för givet kan motsvaras av att det varit 
odefinierat. När arbetslivsforskningen ägnat sig åt att analysera arbete har det varit lönearbete 
på bekostnad av andra arbetsformer som existerar vid sidan av lönearbetet, exempelvis ideellt 
arbete, som hamnat i skymundan och förblivit icke-analyserade. 
 

3.1.2 Definitioner och jämförelser av arbete 
 
Aktiviteter som sker på marknaden kom att utgöra basen till den grundform som 
arbetsbegreppet definierades utifrån (Karlsson, 2013:19). Bakgrunden till att en diskussion 
om arbetsbegreppet överhuvudtaget fötts menar Karlsson (2013:19) vara kapitalismens 
utveckling. Det är också i Karlssons (2013) överblick av begreppet arbete som används för 
formandet av en för studien tillfredsställande definition av arbete, framför allt i Karlssons 
(2013) appendix ”definitioner av arbete” där flertalet definitioner av arbete är samlade. Flera 
av dem berör inte frågan om ersättning, vanligen lön. Arbetsdefinitionerna som valts ut har ett 
fokus på aktiviteten som sådan och nyttan för andra människor. Work in America (1973:3 
refererad i Karlsson, 2013:57) definierar arbete som ”en aktivitet som producerar någonting 
av värde för andra människor”. Det är en bred definition som längs med globalisering och 
teknikutveckling ska komma att innefatta en mängd aktiviteter mer än att konkret producera 
exempelvis en vara. Gamst (1984, refererad i Karlsson, 2013:55) beskriver arbete i ett brett 
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och ett snävt perspektiv. I det breda perspektivet är ”mänskligt arbete målinriktad 
ansträngning av fysisk och mental förmåga för att uppnå något, vanligen en förändring i den 
geografiska eller sociala miljön”. I det snäva perspektivet menar Gamst (1984, refererad i 
Karlsson, 2013:55) på att arbete är relaterat till att ”vara engagerad i inkomstbringande 
aktivitet, såsom att vara odlare, hantverkare eller administratör”. Ingelstam (1980:32) 
fokuserar begreppet arbete i tre steg. För det första är sådan mänsklig aktivitet som av 
samhällets organ och marknaden betraktas som lönearbete. För det andra är arbete sådan 
verksamhet som går att jämföra eller som är utbytbar mot lönearbete och för det tredje räknas 
planerad tidsåtgång som skapar värden för samhället och den enskilda individen vars syfte är 
att uppfylla grundläggande mänskliga behov också som arbete. Han utgår inledningsvis till 
Karl Marx definition av arbete, som enligt Ingelstam (1980:31) lyder att ”den eviga 
naturnödvändigheten att sörja för ämnesomsättningen mellan naturen och människan, alltså 
för den mänskliga tillvaron”. Ingelstam har beskrivit Marx definition som att han har 
betecknat arbete som ett elementärt existensvillkor för människan. Han anser dock att den 
beskrivningen är alltför oklar och inte till någon hjälp i modern tid, samt att den tenderar att 
fokusera allt för mycket på konkret varuproduktion och tar hänsyn till den allmänna, 
vardagliga uppfattningen som gemene man i den västerländska kulturen har om arbete. Den 
uppfattningen brukar landa i att arbete är en stadigvarande syssla, reglerad under föredragsvis 
anställningsvillkor eller som egen företagare, som den sysselsatte får lön för. Denna 
definition är ställer sig dock Ingelstam kritisk till. Han menar att begränsningen till att endast 
avlönat arbete är att betrakta som arbete är orimlig eftersom att den omöjliggör jämförelser 
med andra kulturer än västerländska (Ingelstam, 1980:31). Dessutom är den för snäv i syfte 
att erkänna det oavlönade arbetets egentliga ekonomiska betydelse, vilket Ingelstam syftar till 
att göra (1980:31f). 
 
Samtliga av dessa definitioner fokuserar på aktiviteten som sådan, utan att betrakta 
ekonomisk ersättning som ett kriterium. Dock fokuserar Gamst i den snävare, mer inskränkta 
bilden av arbete, på att aktiviteten ska vara inkomstbringande. Även Ingelstam fokuserar i det 
första fallet på att aktiviteten just ska vara inkomstbringande, men han negligerar inte det 
faktum att aktiviteter och uppgifter som utförs i annat syfte än att skapa en inkomst också kan 
vara arbete, om de syftar till att uppfylla grundläggande behov hos människan. Den sista i 
raden av jämförbara definitioner är den av Virginia Novarra (1980) som kommer att fungera 
som den centrala definitionen i denna studie. Hennes definition lyder enligt följande:  
 

Den definition av ”arbete” som jag skulle vilja föreslå är en som täcker alla aktiviteter som 
bidrar till människans fortvaro och till människors välfärd, antingen de är betalda eller inte. 
Arbete är det som måste göras för att människan skall överleva, eller som – om detta är 
gjort – bidrar till att förbättra livsvillkor eller ge en större känsla av välfärd.  
       (Novarra 1980:24) 

 
Denna definition är särskilt passande då Novarra i sin definition berör frågan om ersättning för 
arbete. Det är särskilt intressant för denna studie i och med att tyngdpunkten ligger på ideellt 
arbete. Det är även passande att livsvillkor och ökad känsla av välfärd tas upp som en central 
effekt av arbete, då det ideella arbetet just i denna studie rör ideellt arbete inom folkrörelsen 
som är Friskis&Svettis, en av Sveriges största idrottsföreningar. Förbättrade livsvillkor och en 
ökad känsla av välfärd kan exemplifieras med hjälp av att få människor att finna glädjen och 
lusten i att röra på sig, som Friskis&Svettis strävar efter. 
 
I jämförelse med andra liknande definitioner, så som Work in America (1973, refererad i 
Karlsson, 2013), som betonar vikten av att aktiviteten ska vara av värde för andra människor, 
är Novarras (1980) mer specifik och betonar känslan av ökad välfärd. Den känslan är 
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individuell för samtliga människor. Därför kan en aktivitet som är till synes betydelselös för 
en individ vara mycket betydelsefull för en annan. Om man ställer Novarras (1980) definition 
jämte Work in America, så är den mer fyllig, berör frågan om ersättning och poängterar att 
antingen aktiviteten är betald eller ej, så är det att betrakta som arbete om den bidrar till 
människans fortvaro, förbättrade livsvillkor och känsla av ökad välfärd. Med det inte sagt att 
definitionen av Work in America också innefattar aktiviteter som leder till detta. Dock är den 
definitionen allt för vag, till synes utan anledning. Novarras (1980) definition missar ingenting 
av det som finns i definitionen i Work in America, men är ändå mer specifik. Karlssons (2002) 
definition av arbete, är att ”arbete är de verksamheter som försiggår inom ramen för de interna 
sociala relationer – arbetsformer – som organiserar nödvändighetens sfär i ett samhälle”. 
Nödvändighetens sfär innehåller det man måste utföra i ett samhälle för att överleva. I ett 
nutida, modernt samhälle skulle de aktiviteter som utförs enkom för överlevnad underminera 
en rad aktiviteter som sker på marknaden, som i dagens samhälle är att betrakta som arbete.  
 
Enligt Karlsson (2002) är en definition av ett begrepp, i detta fall arbete, viktigt för att det är 
ett försök att avgränsa det från allt annat. Det är att bestämma vad det är man menar med en 
viss term. Definitioner är dock ingenting som är definitivt. De är gällande bara tills det 
kommer en annan som fungerar bättre. De är alltså preliminära till sin natur. Trots att 
Novarras definition är från 1980 och det har kommit flera försök till definitioner av arbete 
efter det, så är den passande i detta sammanhang då den erkänner alla aktiviteter som är till för 
att höja välfärden hos människan, vare sig de är betalda eller inte. Därför kommer 
arbetsbegreppet i denna studie ha Novarras definition som riktmärke. 
 

3.1.3 Arbetsdikotomins upplösning 
  
Rebecka Taylor (2004) menar att det traditionellt sett finns en av samhällsteorin idealiserad 
tudelning för att förstå arbete. I denna traditionella syn på arbete är inte ideellt arbete en del 
av arbetsbegreppet alls. Hon försöker sig därför på en breddning av begreppet. Denna 
breddning är relevant om man faktiskt vill utforska och förstå komplexiteten i olika individers 
arbetsliv och relationerna mellan olika arbetstyper, samt rollen mellan arbete och social 
identitet. Arbete är indelat i två av varandra skiljaktiga delar; offentligt betalt arbete och 
privat obetalt arbete (Taylor, 2004). Hon menar vidare att den tudelningen är alldeles för 
enkel och ignorerar komplexiteten mellan traditionellt och samtida former av arbete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Uppdelningen av sfärerna med arbete i den traditionella teorin (Taylor, 2004:32). 
 
Enligt Miriam Glucksmann (1995, 2000) är problematiken med denna enkla uppdelning inte 
ny, men feministisk teori har lyckats i grunden omarbeta och omformulera den, framför allt 
genom avvisandet denna tudelning och paradigm av sfärernas uppdelning (figur 2). Figuren 
tydliggör hur denna uppdelning skett generellt i samhället. Mäns arbete är det som syns i 

Offentlig sfär – arbete 
Främst mäns förvärvsarbete inom 
den synliga ekonomin, teoretiserat 

inom nationalekonomi. 

Privat sfär – inte arbete 
Kvinnors oavlönade reproduktiva 
arbete och hushållsarbete, inte 

teoretiserat inom nationalekonomi. 
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samhället. Det är männens förvärvsarbete som inbringar en inkomst som kan försörja 
hushållet. Kvinnornas arbete sker i hemmet. Den betydelsefulla skillnaden är här att arbetet 
som män utför är synligt och har ett tydligt ekonomiskt värde i och med inkomsten. Kvinnors 
dolda arbete i hemmet inte är värdesatt ekonomiskt, inte heller i teorin. 
 
När linjen för vad arbete är inte längre är dragen vid förvärvsarbete och inget mer, följer 
frågan; var går gränsen för arbete och ickearbete? Frågor som en individ bör ställa sig är då 
om det är det rimligt att räkna in promenad med hunden för en hundägare eller städdagen för 
en person i singelhushåll som arbete? Även om det är nödvändigt att ställa sig sådana här 
frågor, så kanske svaren inte är till så stor hjälp, då det kan vara en fara i att inkludera allt för 
mycket i arbetsbegreppet (Glucksmann, 1995:64). På liknande sätt som Karlsson (2002) 
beskriver att arbetsbegreppet blir lagt i sträckbänk, beskriver Glucksmann (1995:64) att när 
fler och fler aktiviteter är att betrakta som arbete, så blir till slut aktivitet i sig betraktat som 
arbete.  
 
När arbetsbegreppet först blivit av med tudelningen i hem/arbete och betalt/obetalt som kan 
ses i figur 2, blir det istället så brett att det kommer att innefatta allt som är att betrakta som 
aktivitet. Glucksmann (1995) gör ett försök att förnya begreppet, genom att försvara 
användandet av kategorier. Detta genom att omdefiniera arbetskraft och arbete, så att det 
bygger på nya insikter passande för dagens samhälle.  
 
Glucksmann (1995, 2000) ger liv åt något hon kallar för den Totala Sociala Organisationen 
av Arbete (the Total Social Organization of Labour – TSOL), vilken är att betrakta som en 
preliminär väg framåt mot ett annorlunda sätt att se på arbete. Tanken med resonemanget är 
att påvisa att det inte finns något enkelt och direkt samband mellan arbete och lön. Det är till 
stor del sociala relationer som avgränsar varandra. Det är nödvändigt att se på arbete som 
aktiviteter som äger rum i olika sfärer, omgivna av och definierade av det sociala 
sammanhanget (Glucksmann, 1995). 
 
                                 BETALT/AVLÖNAT 
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                                          OBETALT/OAVLÖNAT 
 

Figur 3. Uppsatsförfattarens översättning av Glucksmanns (1995, 2000) modell TSOL, tolkad av Taylor 
(2004:39). 
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Genom att fokusera på allt arbete, får modellen och TSOL-perspektivet bukt med tudelning, 
både faktisk och konceptuell, mellan offentligt/privat och varor på en marknad eller ej, som 
ansatt några alternativa ramar. Obunden av begränsning till någon särskild domän eller 
princip att organisera arbetet kring, skär den genom tidigare gällande teoretiska gränser 
(Glucksmann, 1995).  
 
Först och främst är TSOL avsedd som ett begrepp som betecknar relationalitet, att företeelser 
existerar i relation till varandra. Idéen med TSOL är hela sammankopplingen mellan alla 
institutioner och verksamheter, så som de står i förhållande till varandra. Glucksmann (1995) 
lämnar inte i första hand någon tydlig definition av arbetsbegreppet, men gör ett försök till en 
bred definition, som mer går ut på ett antal parametrar. De sociala formerna avgör i vilken 
kontext aktiviteterna befinner sig. Sammankopplingarna mellan de sociala formerna innebär 
att individen inte alltid befinner sig i den ena eller andra rutan, utan att de till viss del är 
sammankopplade med varandra. Arbete skulle kunna vara att en aktivitet behövs för 
produktion och reproduktion av ekonomiska förbindelser och strukturer i en viss total social 
organisation av arbete, oavsett hur och var den utförs (Glucksmann, 1995:69). 
 
Glucksmann (1995:69) förklarar vidare hur hon ser på definitionen. Den yttre parametern – 
betalt eller obetalt – skulle alltså vara ekonomisk, bestående av produktion och reproduktion 
och främst för de materiella grunderna i livet. Dessa kan dock vara mycket breda och omfatta 
mycket som är ickemateriellt också. Dessutom är aktiviteten nödvändig endast i ett socialt 
sammanhang, inte i absolut mening. Arbetet kan utföras i den offentliga sektorn, hos en privat 
en arbetsgivare, i hushållet, eller kollektivt i den bostadsrättsförening man bor i. Det kan vara 
betalt eller obetalt.  
 
Rebecka Taylor (2004:39) beskriver hur vi ska tolka TSOL-modellen. Genom att lägga 
aspekten av betalt eller obetalt utanför ramen så frigör detta plats för zoner av olika slag från 
vänster till höger. Från formellt arbete i den offentliga sfären i organisationer och institutioner 
till vänster, genom en mittzon bestående av informellt men offentligt arbete som sker i 
samhället och kvarteret, uppbyggt av sociala nätverk. Till höger den informella eller privata 
sfären, ”familjedomänen”. Dessa zoner är indelade i avlönat arbete i toppen och obetalt arbete 
i botten. Zonerna skapar sex former snarare än två former av arbete; avlönat arbete, formellt 
frivilligt arbete, informellt betalt arbete, informellt oavlönat arbete, informell ekonomisk 
aktivitet, betald arbetskraft inom familjen och obetalt hushållsarbete. Arbetsuppgifter i denna 
modell kan förstås genom sammanhang och relationer inom vilka de är omgivna. 
 
Förhoppningen är att detta ska komma att bli ett ramverk för att analysera länken mellan 
arbetet som genomförs inom olika områden och samtidigt undvika de problem som är 
förknippade med att försöka etablera någon konkret och hastig definition av arbete 
(Glucksmann, 1995:68). Genom denna vidgning av arbetsbegreppet är det därför rimligt att 
anse att också ideellt arbete faller inom ramen för arbete. 
 
 

3.2 Ideellt arbete 
 
Definitionen av arbete som framgick under föregående avsnitt följer med även här som en röd 
tråd och också utifrån den är ideellt arbete att betrakta som arbete, en insikt att ha med sig 
under vidare läsning. Definitionen av en ideell eller idéburen organisation är en del av detta 
teoriavsnitt, placeringen av det ideella arbetet som arbete eller fritid en annan. Inledningsvis 
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presenteras ett antal olika definitioner av ideellt arbete och ideell organisation. Som framgått 
av kapitel två i denna uppsats har Friskis&Svettis sin grund i en folkrörelse startad av Johan 
Holmsäter år 1978. Folkrörelse är ett ytterligare relevant begrepp som kommer att följa med i 
detta avsnitt då det är centralt för hur Sveriges ideella sfär ser ut i allmänhet och för 
Friskis&Svettis i synnerhet. Läsaren får en kort internationell jämförelse för att slutligen 
presenteras effekter av ideellt arbete. 
 

3.2.1 Definitioner av ideellt arbete 
 
Svedberg som författat SOU 2001:52, beskriver att ideellt arbete eller ideell insats, som är att 
betrakta om synonymer i detta avseende, anknyter till det traditionellt svenska folkrörelse-
språkbruket. Ideellt arbete eller ideell insats avser arbetsuppgifter som utförs obetalt och inom 
ramen för en organisation eller förening. Begreppet ideell organisation har flera aspekter i sin 
betydelse, men en central betydelse är att det inte finns ett privat vinstintresse i verksamheten 
(SOU 2001:52), men Svedberg poängterar att det inte betyder att verksamheter helt och hållet 
baserar sig på ideella, oavlönade arbetsinsatser. Den svenska idrottsrörelsen svarar för flera 
tusen arbetstillfällen och många svenskar har sitt förvärvsarbete inom en ideell organisation. 
Ett exempel på detta är kansliet på Friskis&Svettis Karlstad, där tio personer är anställda. En 
synonym till ideell organisation är frivillig-organisation. På samma sätt är också begreppet 
ideell sektor synonymt med frivilligsektor. Den senare är tätt sammanknuten med det 
internationella perspektivet och begreppet volunteering (SOU 2001:52). Wilson (2000) har 
definierat ideellt arbete (volunteering) som varje aktivitet där tid ges fritt för att gynna en 
annan person, grupp eller organisation.   
 
På liknande sätt som Glucksmann (1995, 2000) beskriver aktiviteter i informell, offentlig och 
privat sfär i TSOL, menas enligt Svedberg (SOU 2001:52) med informell insats oavlönad 
hjälp eller stöd med tillägget att det oftast görs regelbundet. Det kan röra sig om vänners eller 
grannars insatser, exempelvis hjälpa till att en gång i veckan åka och handla åt sin gamla eller 
sjuka vän, granne, morfar och så vidare. Att skilja på informell insats och ideellt arbete är 
relevant eftersom att ideellt arbete sker i organiserad form, se avsnitt 3.2.2. Glucksmanns 
(1995, 2000) modell är kompatibel med de svenska arbetsförhållandena genom att den tydlig-
gör att vi inte enbart utför arbete som en ekonomiskt synlig aktivitet, utan på olika sätt. Det är 
den sociala kontexten som är av främst betydelse. Just på den punkten blir det tydligt att det 
är svårjämförligt eftersom att den ideella sektorn är så pass betydande i Sverige och har en 
lång folkrörelsetradition, till skillnad från exempelvis Storbritannien. 
 
Wijkström och Lundström (2002:8), vars studie ingick i en större internationell jämförelse, 
definierar en ideell eller idéburen organisation genom fem kriterier enligt följande: 
1. En ideell organisation ska vara formell, institutionaliserad till en viss grad genom att ha 
styrelse, författade stadgar samt möten eller andra aktiviteter som sker med regelbundenhet.  

 2. Den ska vara privat, med mening att den är separerad från staten.  
 3. Det ekonomiska överskottet ska inte delas ut i form av vinst till ägare eller huvudmän av 
något slag.  
 4. Den ideella organisationen ska vidare vara självstyrande, så till vida att den egna 
verksamheten kontrolleras utan att man exempelvis är en del av ett vinstdrivande företag. 
 5. Organisationen ska ha idealitet som beståndsdel. Den måste ha bidrag och/eller frivilligt 
deltagande från privatpersoner som ett betydande inslag i verksamheten. Denna idealitet kan 
ske genom exempelvis ideellt arbete eller privata gåvor av olika slag. 
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Ideellt arbete är ett betydande samhällsfenomen som ofta sker regelbundet och under lång tid 
(Essen, 2008:27). Resultatet i Essens (2008) avhandling visar på ett antal områden som 
karaktäriserar ideellt arbete, utifrån de djupintervjuer som utförts. Ideellt arbete är oavlönat 
och en avvikelse från den generella, vardagliga tanken om vad arbete är. Det är nyttigt sett till 
både individen och samhället, frivilligt att göra och ger möjlighet till ett uttryck för 
engagemang av något slag. Det är en möjlighet till att vara med i en gemenskap och att kunna 
förverkliga sig själv och göra livet meningsfullt. 
 
Internationellt har diskussionen om definitionen av ideellt arbete funnits länge (Essen, 
2008:45f). Smith (1994:255) menar att ideellt arbete inbegriper frivilliga och oavlönade 
bidrag till samhället i form av tid. Stebbins (1996:212) menade att många typer av 
frivilligarbete, eftersom de främjar förvärvande och uttryck för en kombination av speciella 
färdigheter, kunskap och erfarenhet, kan ses som en seriös fritidssysselsättning eller serious 
leisure, ett vedertaget begrepp inom forskning på området. Gaskin och Smith (1995:7) menar 
att ideellt arbete avser oavlönade eller symboliskt belönade arbetsinsatser som människor gör 
av fri vilja för att göra andra människor gott, utanför familjen.  
 
Stebbins (1996) betraktar ideellt arbete som något av en kvalificerad fritidssysselsättning, 
vilket också ligger i linje med det Karlsson (2002) menar att arbete bör definieras som. 
Sådant som är absolut nödvändigt för människans överlevnad ska betraktas som arbete. 
Gaskin och Smith (1995) går inte så långt i sitt konstaterande. I deras definition betonas 
frivillighet, belöning och att göra gott. Av dessa definitioner är också den av Gaskin och 
Smith (1995) som lämpar sig väl för denna studie, då den inte sätter några pekpinnar på 
huruvida ideella insatser är fritid eller arbete. Novarras (1980) definition av arbete är även 
den till karaktären sådan att den poängterar att aktiviteter som skapar välfärd och 
välbefinnande bör ses som arbete, ifall människans överlevnad är säkerställd. Det skiljer sig 
en del mellan internationella perspektiv på ideellt arbete och det svenska perspektivet. Därav 
är det lämpligt för denna studie att hålla sig öppen för placeringen av det ideella 
engagemanget i människors liv, som fritid eller som arbete. Vad det ideella arbetet innebär 
för människor som Essen (2008) har undersökt, bör kanske inte ses som en definition utan en 
betraktelse. En betraktelse som dock är innehållsrik i det att den besitter karaktäristiska drag 
över vad individen själv tycker kännetecknar ideellt arbete. De fem kriterier som den ideella 
organisationen bygger på, av Wijkström och Lundström (2002) är grundade i den svenska 
folkrörelsetraditionen. De kriterierna binder väl ihop möjliggörandet att särskilja en ideell 
organisation från något annat. 
 

3.2.2 Ideell sektor 
 
Efter att ha konstaterat en viss problematik att kategorisera olika typer av ideellt och frivilligt 
arbete, har forskare numera börjar tala om en ideell sektor. Detta då det har varit svårt att 
definiera vitt skilda, frivilliga sammanslutningar av olika slag, eftersom att överlappande 
likheter är alltför stora (Norberg, 2004:4f). Det viktiga är inte att särskilja drag mellan olika 
frivilliga sammanslutningar, utan att markera att de är del av en specifik sfär, den ideella 
sektorn, som på flera sätt skiljer sig anmärkningsvärt från den kommersiella, civila och 
offentliga sektorn.  
 
Figur 4 illustrerar på vilket sätt det är möjligt att åtskilja civil sektor och ideell sektor, som 
annars ofta kan smälta ihop. 
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Figur 4. Ideell sektor i förhållande till offentlig, privat och civil sektor, modifierad från Norberg (2004:5). 
 
 
Tre huvudsakliga skillnader gäller för ideell sektor. Genom att den ideella sektorn är privat 
skiljer den sig från den offentliga sektorn. De är organisatoriskt skilda från staten och 
inflytande i en viss ideell organisation sker genom ett aktivt medlemskap. Ideell sektor skiljer 
sig från den kommersiella sektorn genom att organisationerna inte drivs av ett vinstintresse. 
Kund eller aktieägare är främmande begrepp inom ideell sektor. En person är medlem, i dess 
genuina betydelse att medlemmen har makt att vara med och påverka i organisationen 
(Johansson, 1980:17). Den tredje huvudsakliga skillnaden med ideell sektor är att den skiljer 
sig från den civila sektorn/det civila samhället genom att den är organiserad. Avsikten med 
åtskillnaderna mellan dessa sektorer, framför allt från den civila, är att poängtera de formellt 
organiserade aktiviteterna som beslutsprocesser, stadgar, schemalagda aktiviteter med mera 
(Norberg, 2004:4).  
 

3.2.3 Folkrörelse – vad är det?  
 
Folkrörelsebegreppet innebär i vid mening ”organiserade strävanden i samband med vissa 
intressen” (Thörnberg, 1943:7), men sades av Thörnberg själv vara en totalt ofullständig 
definition. Folkrörelsetraditionen har traditionellt sett ansetts vara grundat i tre rörelser som 
växte fram under andra halvan av 1800-talet; arbetarrörelsen, frikyrkorörelsen och 
nykterhetsrörelsen och har kommit att spela mycket stor roll för uppbyggnaden under 1900-
talet av bland annat idrottsrörelsen (Johansson, 1980; Chartrand, 2004). Det är relevant att ha 
folkrörelsebegreppet i beaktning vid internationella jämförelser mellan ideellt arbete, då den 
svenska ideella sektorn till stor del grundar sig på en folkrörelsetradition som på ett 
betydande sätt åtskiljer den svenska modellen från den anglosaxiska modellen i bland annat 
Storbritannien (Chartrand, 2004:35). Begreppet folkrörelse används gärna av den egna 
organisationen som man befinner sig i, som ett slags honnörsord och har en nästintill magisk 
betydelse för de flesta svenskar, i mening att folkrörelser innebär ett positivt civilt 
engagemang och grundläggande bidrag till den svenska demokratin (Chartrand, 2004:37). 
 
Sedan Thörnbergs (1943) definition, har mer betydelse lagts till folkrörelsebegreppet. 
Medlemskapet är att räkna som karaktäristiskt för en folkrörelse, den bygger helt och hållet 
på medlemsaktivitet (Johansson, 1980:16). Det är medlemmarna som utgör grundvalen och 
bestämmanderätten läggs hos dem, direkt eller indirekt. Synpunkter måste få föras fram vid 
möten samt möjligheten att få delta i val av föreningsrepresentanter. Johanssons (1980) 
försök till en tydligare definition av folkrörelser lyder att det är organisationer som under lång 
tid har samlat ett stort antal människor i olika delar av landet runt gemensamma idéer och 
intressen. Johansson (1980) förespråkar en bred förklaring av folkrörelsebegreppet, och 
inkluderar bland annat idrottsrörelsen, i vilken Friskis&Svettis ingår. Idrottsrörelsen fick sin 
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första samlingsorganisation för hela den svenska idrotten år 1903 i form av Sveriges 
Riksidrottsförbund (RF). Idag är idrottsrörelsen den största folkrörelsen i Sverige (Johansson, 
1980; Norberg, 2004). Bruzelius och Skärvad (2004:29) gör åtskillnad på fyra olika typer av 
organisationer; affärs-, service-, samhälls- och medlemsorganisationer. Vilken typ av 
organisation en verksamhet är beror på ifall det i första hand är ägarna, kunderna, allmänheten 
eller medlemmarna som gynnas av organisationens verksamhet.  
 
Särskilt idrottsrörelsen har börjat att kommersialiseras, bland annat eftersom att tävlingar 
numera har ett stort underhållningsvärde. Det har varit tal om idrottsrörelsens sönderfall i 
framtiden. Sönderfallet skulle då resultera i en kommersiell del och en icke-kommersiell 
(Johansson, 1993). Till viss del har detta sönderfall redan börja ske, vari det blir allt vanligare 
att till exempel fotbollsklubbar blir bolagiserade. Viktigast blir då att diskutera de ideologiska 
och tankemässiga grunderna (RF, 2013).  
 

3.2.4 Internationell jämförelse av ideellt arbete  
 
I förhållande till andra länder, exempelvis USA och Storbritannien är Sveriges ideella sektor 
annorlunda så till vida att den, trots de internationella myterna kring att Sveriges ideella 
sektor inte är livskraftig som bland annat James och Boli (ref. i Wijkström, 1997:625f) 
skapat, till stor del är egenfinansierad genom medlemsavgifter. Till skillnad från myten, att 
den ideella sektorn är försvinnande liten och obetydlig eftersom att den offentliga sektorn 
tränger undan möjligheten för ideellt arbete, är det i själva verket enbart strukturen som är 
annorlunda jämfört med andra länder, inte omfattningen och betydelsen i sig. En annan myt 
rörde finansieringen av frivilligorganisationerna, som påstods vara starkt beroende av staten. 
Sanningen är att Sveriges ideella sektor intäktsfördelning består av 28 procent offentliga 
medel och 62 procent egengenererade medel som exempelvis medlemsavgifter samt tio 
procent som består av gåvor. Siffran för egengenererade medel i USA är elva procent lägre 
och i Storbritannien hela 13 procent lägre. Sverige har således högst andel egengenererade 
medel som intäkt i den internationella jämförelse som Wijkström & Lundströms studie ingick 
i (Norberg, 2004:18). I ett internationellt perspektiv är det en unikt hög andel av befolkningen 
som på något sätt gör ett ideellt arbete inom idrottsrörelsen (Olsson, Jeppsson-Grassman, 
Svedberg, 2005:32). 
 
Vissa grunddrag är gemensamma för ideellt arbete internationellt, exempelvis i Storbritannien 
och USA, med den typ av ideellt arbete som sker i Sverige. Det kännetecknas av att det 
ideella arbetet inte är där individen får sin huvudsakliga inkomst, men viktigt att poängtera är 
att de ideella krafterna skiljer sig något åt i en internationell jämförelse, där Sveriges ideella 
sfär tar sin form från en folkrörelsetradition (Norberg, 2004:19). 
 
Vidare ligger det en stark organisatorisk tyngdpunkt i Sverige vid idrotts- och fritidsrörelsen, 
samt fackföreningar, medan det finns relativt få ideella organisationer inom det sociala 
området, eftersom att den offentliga sektorn behandlar en stor del av välfärden. Dessa sociala 
ideella organisationer är närmast en utfyllnad till den offentligt finansierade välfärden. 
Exempel på denna typ av organisation är BRIS, vars uppgift att finnas till för att vara ett 
lyssnande stöd för barn som har det svårt, blir en utfyllnad i antal timmar som barn kan vända 
sig till någon vuxen för att prata. Ett annat exempel är Sjöräddningssällskapet som fyller ut 
antal personer som bevakar vår kust och hjälper människor i nöd. Röda korset har på vissa 
sjukhus värdinnor som hjälper människor att hitta rätt inne bland sjukhusavdelningarna. 



   

 19 

Den ideella sektorns struktur i ett land är tätt sammankopplat med hur exempelvis vård barn- 
och äldreomsorg är organiserat, det vill säga välfärdssystemet, och utformningen av den 
offentliga sektorn (Norberg, 2004:19). Därför är det av stor vikt att när man, som i denna 
studie, är intresserad av att undersöka ideell idrottsverksamhet i Sverige också får tillgång till 
svensk forskning, ett forskningsområde som har varit starkt begränsat tills i början av 1990-
talet. Fokus har istället legat på den ideella sektorns särskilda delar, framför allt på frivilligt 
socialt arbete och folkbildning (Norberg, 2004:12). Bland de första omfattande studierna som 
utfördes är den av Filip Wijkström och Tommy Lundström under början av 1990-talet, som är 
en av de största som gjorts på den svenska ideella sektorn (Norberg, 2004:12).  
 

3.2.5 Individeffekter av ideellt arbete 
 
Clary et al. (1995, 1998) har undersökt bakomliggande drivkrafter till ideellt arbete, och 
kommit fram till sex huvudområden, funktioner, till varför personer ägnar sig åt ideellt arbete. 
De vanligaste anledningarna att engagera sig ideellt utgörs av dessa funktioner som är 
värderingar, socialt utbyte, självbevarande, förståelse, karriär samt självförstärkande, enligt 
figur 5. Jeppsson Grassman (1997:100) menar dock på att det är svårt att avgöra huruvida de 
sex funktionerna som presenterats av Clary et al. (1995) är bakomliggande motiv till att 
engagera sig ideellt, eller positiva konsekvenser av det ideella arbetet. Det är också svårt, för 
att inte säga omöjligt, att begrunda i efterhand varför man valt att engagera sig ideellt, utan att 
lägga till några av de positiva konsekvenserna som anledningar. Jeppsson Grassman (1997) 
poängterar att människor inte alltid vet sina motiv, istället att de tre verkliga motiven till 
ideellt arbete ligger i arbetsinsatsen i sig, med den andres välfärd i fokus, eller genom ett 
tydligt ömsesidigt utbyte. Istället för att fokusera på att försöka minnas varför man från första 
början valde att engagera sig ideellt, kan de sex funktionerna som Clary et al. (1995, 1998) 
presenterat fungera som faktorer till varför individer väljer att fortsätta engagera sig ideellt. 
På så vis tydliggörs svårigheten i att reda ut vad som är motiv och vad som är en positiv 
konsekvens, men möjliggör för individen att i realtid förklara anledningar till varför individen 
väljer att fortsätta, eller väljer att inte sluta. 
 

 
Figur 5. Uppsatsförfattarens tolkning av Volunteer Functions Inventory, VFI, (Clary et al. 1998:1517-1519). 
 
 
Värderingsfunktionen innebär att individen känner möjlighet att uttrycka värderingar som 
passar med organisationens, vanligen att på något sätt göra gott för andra (Clary et al., 
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1998:1517f). Eftersom att Friskis&Svettis verksamhet till stor del styrs av värderingarna är 
det relevant att de som väljer att engagera sig inom föreningen känner samstämmighet med de 
värderingarna och har förmåga att förmedla dem. Socialt utbyte ger individen möjlighet till 
interaktion med andra, att få vara i ett sammanhang med sina vänner eller att engagera sig i 
aktiviteter som anses vara viktiga av personer i en människas absoluta närhet (Clary et al., 
1998:1518). Självbevarande handlar om att individen vill engagera sig i ideellt arbete för att 
skydda sitt ego, undvika negativa drag av sig själv och kan fungera för att reducera skuld 
gentemot andra och ta itu med egna personliga problem (Clary et al., 1998:1518). Personliga 
problem skulle exempelvis kunna vara en betydande blyghet, varpå det finns möjligheter att 
utveckla den sidan hos sig själv genom att engagera sig ideellt och få ha ansvar för att vara 
ansiktet utåt, som receptionsvärdarna på Friskis&Svettis. Förståelsefunktionen handlar om 
individens möjlighet att utvinna nya erfarenhet och kunskap och få chansen att tillämpa 
kunskap och färdigheter som annars skulle bli försummade (Clary et al., 1998:1518). En del 
av funktionärerna på Friskis&Svettis är pensionärer som har ett helt yrkesliv bakom sig. 
Genom sitt engagemang i föreningen finns chansen att de får användning av sin 
yrkeskunskap, exempelvis om en pensionerad receptionist står ideellt i receptionen. 
Karriärfunktionen är allra mest relevant för yngre ideellt engagerade i fråga om att skaffa 
erfarenheter som kan vara relevanta i framtida yrkesliv, men handlar också om eventuella 
karriärfördelar som kan utvinnas genom ideellt engagemang. Självförstärkandet innebär att 
det finns mer för egot att hämta, än enbart självbevarandet, att undvika negativa drag. Att 
hjälpa andra medför en positiv känsla, vilken antingen kan vara upprätthållande eller 
förstärkande. Även positiva strävanden som att växa som människa och få bättre självkänsla 
och självförtroende räknas in under denna funktion (Clary et al., 1998:1518).   

 

3.3 Erkännande 
 
I detta avsnitt redogörs för Hegels tankar om kampen för erkännande, för att sedan gå vidare 
till Honneths vidareutveckling via Meads naturalistiska förhållningssätt inom socialpsykologi. 
Därefter presenteras en praktisk tillämpning av begreppet erkännande, med utgångspunkt i 
Hansens och Hermanssons (2013) studie av erkännandets uttrycksformer och konsekvenser i 
arbetslivet.  
 
Två begrepp som återkommer i detta avsnitt är post-metafysisk och intersubjektivitet, varpå 
det är relevant att veta vad dessa begrepp innebär. Metafysik är en beteckning för de teorier 
som rör verklighetens allra mest grundläggande struktur och egenskaper. Metafysiken 
betraktas därför som den mest grundläggande av alla delar av filosofin och är spekulativ, 
begrundande till sin karaktär. Post betyder ”efter” eller ”efter avslutad” (National-
encyklopedin, 2014b). På så vis innebär postmetafysiska teorier sådana teorier som är mer 
jordnära och vilar inte på en lika spekulativ grund. Intersubjektivitet är egenskapen hos 
någonting att vara vetbart eller tillgängligt för flera subjekt (individer), och har flera 
besläktade betydelser. Det innebär dels att ett objekt upplevs på samma sätt av flera subjekt, 
dels giltig kunskap om det kan accepteras som sanning, har prövats i metoder, och kan 
användas av, i idealfallet, vem som helst. Med intersubjektivitet menas också ett språkligt 
uttryck där i princip alla kan lära sig dess innebörd och använder det på samma sätt 
(Nationalencyklopedin, 2014c). 
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3.3.1 Hegel, Mead och kampen för erkännande 
 
Honneth är en central filosof för skapandet av teorin om kampen för erkännande. Dock 
återfinns många av hans idéer i verk av Hegel och Mead många år tidigare. Det gäller framför 
allt åtskillnaden av tre olika relationer av erkännande som sociala förutsättningar för 
identiteten. Honneth tar sitt avstamp i ett flertal filosofer, men framför allt Hegels skrifter, 
som avslöjar möjligheter och utrymme för att rekonstruera en erkännandeteoretisk samhälls-
teori. Intresset för dessa tidigare tänkare har till stor del sin grund i rekonstruerandet av en 
systematisk samhällsteori, utifrån de ofta ofullständiga förslagen till detsamma (Honneth, 
1995:xix). Honneth gör, med avstamp i Hegels modell av en kamp för erkännande, en grund 
för samhällsteori med normgivande innehåll (Honneth, 1995:1).  
 
Honneth (1995:5) beskriver att Hegel tidigt var övertygad om att kampen mellan individer för 
ömsesidigt erkännande av sin identitet genererade inre samhälleliga krav mot det praktiska, 
politiska inrättandet av institutioner som skulle garantera frihet. Det är den enskildes anspråk 
på det intersubjektiva erkännandet av sin identitet som är inbyggt i det sociala livet. Trots en 
del av Honneth upplevda oklarheter med Hegels resonemang, föreslår Hegel en åtskillnad 
mellan tre former av erkännande, som skiljer sig från varandra i fråga om "hur" och "vad" i 
den praktiska bekräftelsen av en individ. Känslomässig relation för erkännande finns i 
familjen, genom att individer förklaras som konkreta varelser av behov. I den kognitiva 
relationen, som är en formell relation av erkännande och finns i lagstiftning, erkänns 
individen som abstrakt juridisk person. Det känslomässigt belysta förhållandet av erkännande 
som finns i gemenskapen att individerna erkänns som subjekt som är unikt socialiserade.  
 
Meads socialpsykologiska teorier om att människan får sin identitet i interaktion med andra 
människor och deras erkännande räknar Honneth som den mest grundligt utvecklade sett till 
naturalistiska grundantaganden (Honneth, 1995:71). Naturalism innebär att naturen ses som 
det enda som existerar och är verkligt och att man därför studerar fenomen under de naturliga 
sammanhang de befinner sig i (Nationalencyklopedin, 2014d). Honneth räknar Meads skrifter 
som den mest passande innebörden för att rekonstruera det intersubjektiva perspektivet från 
Hegels teori, inom ett post-metafysiskt ramverk (Honneth 1995:71). Om det är så att 
individen blir en socialt accepterad medlem av en gemenskap genom att lära sig att tillägna 
sig sociala normer av en "generell motpart", då är det logiskt att använda begreppet 
"erkännande" för denna intersubjektiva relation (Honneth, 1995). Ett exempel är att i den 
utsträckning växande barn känner igen sin interaktion med föräldrar genom att införliva sina 
normativa attityder i det egna tänkandet, kan de känna sig som medlemmar i deras sociala 
sammanhang av samverkan (Honneth, 1995:72). 
 
Honneth försöker att göra en systematisk rekonstruktion av det Hegel åstadkom på området, 
vilket leder till en åtskillnad mellan tre former av erkännande (Honneth, 1995:1). Meads 
teorier inom socialpsykologin bildar en bro mellan Hegels ursprungliga tankar och den nya 
intellektuella situationen efter Honneths insikter. Honneth anser att Meads skrifter tillåter en 
översättning av Hegels teori om intersubjektivitet till ett post-metafysiskt språk och kan ligga 
till grund för en teori som på ett bättre sätt lämpar sig i dagens samhälle (Honneth, 1995:70).  
 

3.3.3 Tre former av erkännande 
 
Tidigare beskrevs att en åtskillnad görs mellan tre nivåer av erkännande. Kort sagt kan de 
beskrivas som kärlek, rätt och solidaritet. Tillsammans utgör de tre formerna av erkännande 
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en möjlighet till utvecklingen och stadfästandet av en positiv relation till sig själv, till 
individuellt självförverkligande (Heidegren, 2009:31). Detta avsnitt beskriver mer ingående 
de tre nivåerna, utifrån figur 6. Figur 7 utgör en mer utförlig beskrivning av vad varje nivå av 
erkännande innehåller, på vilket sätt personligheten kan hotas om erkännande inte äger rum 
och genom vilken form av respektlöshet detta i så fall sker. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
Figur 6. Tre erkännandeformer som ihop möjliggör individuellt självförverkligande (Heidegren, 2009:31). 
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Figur 7. Strukturen på relationer av erkännande (Honneth, 1995:129). 
 

3.3.3.1 Kärlek 
 
Kärleksrelationer ska här förstås som primära relationer i den mån de utgörs av starka 
känslomässiga band till ett litet antal individer, så som vänskapsrelationer, relationen mellan 
förälder-barn och även fysiskt intima relationer mellan älskande. För Hegel representerade 
kärlek det första steget av ömsesidigt erkännande. Behov, och känslor till en viss 
utsträckning, kan enbart få bekräftelse genom att bli konkret tillfredsställda eller besvarade. 
Därför måste erkännandet i sig inneha karaktären av känslomässigt gillande eller i vart fall 
godtagande (Honneth, 1995:95). Den enskilda individen erkänns som just en individ, vars 
särskilda behov och önskningar har ett unikt värde för någon annan. Erkännandet känne-
tecknas av ett känslomässigt stöd, vilket innebär en känslobunden omtanke om den andre 
individens lycka för den individens egen skull (Honneth, 2003:103). Genom att få detta 
erkännande, kan individen utveckla ett grundläggande självförtroende (Heidegren, 2009). 

1 
Kärlek 

2 
Rättigheter 

3 
Solidaritet 

Självaktning 

Individuellt självförverkligande 

Självuppskattning Självförtroende 

Personlig identitet 



   

 23 

3.3.3.2 Rättigheter 
 
Jämfört med den form av erkännande som finns i kärleken så skiljer sig rättsförhållanden åt i 
nästan varje väsentligt avseende. Den enda anledningen till att de båda sfärerna av samspel 
ska förstås som två typer av ett och samma mönster av socialisering, är att logiken i sfärerna 
inte kan förklaras utan begäran till samma mekanism för ömsesidigt erkännande. I fråga om 
lagstiftningen kom både Hegel och Mead fram till att vi bara kan förstå oss själva som 
rättighetsbärare när vi vet vilka olika normativa krav som vi måste hålla till gentemot andra. 
Först när vi har tänkt på en generaliserad motpart som lär oss att känna igen de andra 
samhällsmedlemmarna som rättighetsbärare, kan vi också förstå oss själva som juridiska 
personer i den mening att vi kan vara säkra på att vissa av våra krav kommer att uppfyllas i 
lagstiftning (Honneth, 1995:107f). 
 
Individen är erkänd endast för sitt behöriga ”medlemskap” i en social grupp, organiserad med 
grunden av arbetsdelningen. Denna traditionella form av rättsligt erkännande ger samhällets 
skydd för den mänskliga värdigheten. Det är fortfarande sammansmält med den sociala roll 
som tillskrivs inom ramen för den allmänt ojämna fördelningen av rättigheter och 
skyldigheter. Rättssystemet kan tydliggöras som uttrycket för de allmängiltiga intressen för 
samtliga medlemmar i samhället. Detta så att systemet, beroende på enskild efterfrågan till 
det, inte ger undantag och särskilda privilegier prövningsmöjlighet (Honneth, 1995:109). En 
vilja att hålla sig till lagliga normer kan endast förväntas av parter i interaktion om de har 
kunnat godkänna normer som att de är fria och jämlika varelser. I att vara laglydig, erkänner 
rättssubjekten – det vill säga individerna i samhället - varandra som personer med förmåga att 
självständigt göra skäliga beslut om moraliska normer (Honneth, 1995:109f). Individen 
erkänns som en person med likvärdig moralisk tillräknelighet som alla andra människor, 
vilket kännetecknas av en total likabehandling (Honneth, 2003:106). Grundläggande för att nå 
självaktning är att bli erkänd som rättsperson (Heidegren, 2009:30). 
 

3.3.3.3 Solidaritet 
 
Honneth, liksom Hegel och Mead, gör tydlig skillnad mellan kärlek och rättsförhållanden 
genom ytterligare en form av ömsesidigt erkännande. För att ha möjligheten att skapa en 
riktig relation till sig själv behöver människan – utöver känslan av kärleksfull omsorg och 
rättsligt erkännande i form av lagstiftning – en form av social aktning, som tillåter individen 
att få en positiv relation till sina egna konkreta egenskaper och förmågor (Honneth, 
1995:121). Solidaritet är termen som Honneth använder sig av för att förklara ett kulturellt 
klimat, i vilket erhållandet av självkänsla har möjliggjorts (Honneth, 1995:xvii).  
 
Den här typen av erkännandemönster kan bara uppfattas rätt på en och samma gång som en 
ytterligare förutsättning; att det finns en intersubjektivt delat värdeperspektiv. Honneth menar 
att jaget och andra ömsesidigt kan uppskatta varandra som egna personer bara under 
förutsättning att de delar inriktning kring de värderingar och mål som anger betydelsen eller 
bidraget för varandra, av sina egenskaper för den andres liv. Den grundläggande principen 
bakom dessa relationer kan bara återskapas genom att uppfatta dem som resultatet av en 
frikoppling av rättsligt erkännande från de former av social hänsyn, i de ämnen som redovisas 
i enighet med det bestämda sociala värdet av individernas konkreta egenskaper (Honneth, 
1995:121).  
 
Denna form av erkännande kräver ett socialt sammanhang som måste kunna uttrycka 
utmärkande skillnader mellan människor på ett allmängiltigt och gemensamt obligatoriskt 
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sätt. (Honneth, 1995:122). Detta praktiska förhållningssätt till sig själv utgörs av att individen 
blir erkänd som någon som har förmåga att utgöra ett väsentligt värde för en grupp individer. 
Denna typ av erkännande kännetecknas därför av en särskild uppskattning. Solidaritet är 
begreppet som kan sägas bildar denna kategori. Med solidaritet menas den villkorliga, 
värdebundna omtanken om den andra individens välgång mot bakgrund av gruppens 
gemensamma mål (Honneth, 2003:107). Viktigt att poängtera är att det inte enbart handlar om 
att tolerera andra människor och ”låta dem hållas” utan att uppriktigt uppskatta, värdesätta 
och uppmuntra individer runt omkring sig Denna form av erkännande möjliggör 
självuppskattning (Heidegren, 2009).  
 
Denna nivå, det praktiska förhållandet till sig själv relaterat till gruppen, som ligger mellan 
kärlek och rätt, utgör tyngden för denna studie. Solidaritetsnivån är mest relevant eftersom att 
det ideella arbetet handlar om interaktion med andra människor och en önskan om välgång 
för andra individer samtidigt som gruppen tar sig till gemensamma mål. I denna studie 
illustreras det genom att Friskis&Svettis som organisation strävar mot ett mål, till vilket 
nästan 300 funktionärer är med och bidrar. Kärleksnivån kan komma in i och med att 
vänskapsrelationer bildas och att man kanske följer med sin respektive i ideellt arbete. Nedan 
visas en överskådlig modell över hur strukturen mellan de olika relationerna av erkännande 
kan tolkas.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att alla tre av dessa former av erkännande är viktiga för att 
individen ska kunna få en positiv bild av sin egen identitet. Samtidigt finns det en konflikt 
mellan dem. En konflikt som olika filosofer menar på ligger i kravet på opartiskhet mellan de 
tre nivåerna. I det finns dock problem i och med att erkännandet på den primära nivån, med 
kärleks- och vänskapsrelationer, har ett starkt samband med den specifika individen och de 
personliga band som knyts i dessa relationer. Om opartiskhet ska råda, kan individen inte 
sätta exempelvis kärleksrelationen över någon av de andra formerna för erkännande, som 
solidaritetsnivån (Honneth, 1995; 2003). 
 

3.3.4 Tillämpning av erkännandebegreppet 
 
På arbetsplatser ses erkännande som en förutsättning för människors möjlighet att få leva ut 
och förverkliga sina idéer och då även få en positiv självbild (Heidegren, 2009:101). Hansen 
och Hermansson (2013) har i sin studie syftet att öka förståelsen för erkännandeprocessen, 
och visa på hur erkännande yttrar sig, av vilka och vilka konsekvenser detta får. Hansen och 
Hermansson (2013) beskriver Honneths (1995) version av erkännandebegreppet som kritisk. 
De beskriver sedan Ricoeurs (2005) definition, som till skillnad från Honneths (1995), hänger 
samman med två processer; en identifieringsprocess och en tillskrivningsprocess, av 
någonting som någonting annat. Vid erkännande av exempelvis en arbetsinsats måste själva 
arbetsinsatsen bedömas utifrån varför just den är värd att erkänna, för att erkännandet ska äga 
rum, tillskrivningsprocessen. Identifieringsprocessen, tolkningen, är sambandet mellan arbete, 
bedömningen av arbetet och själva erkännandet. De utgör tolkningsdelen i erkännande-
processen. För att kunna erkänna någonting måste vi veta vad det är som ska bedömas. Är det 
individens ansträngning eller talang som är bedömningsbart i början och nyttan av utfallet i 
slutet som ska erkännas? Svårigheten ligger i bedömningen av vad som är en prestation och 
således vad som ska erkännas.  
 
Hansen och Hermansson (2013) refererar till Bruns och Dugas (2008) översiktsartikel av 
erkännande av anställda. De sistnämnda slår fast att erkännande av resultat, arbetsprocess och 
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existentiellt erkännande av den enskilda personen skiljs åt. De gör också åtskillnad mellan 
erkännande från ledning till anställd (vertikalt), från en medarbetare till en annan 
(horisontellt) samt från externa aktörer så som kunder, leverantörer och partners. Dessa olika 
erkännandetyper motsvarar enligt Brun och Dugas (2008) för olika former av erkännanden. 
De mer arbetsinriktade formerna handlar om att ge återkoppling i arbetet, beröm för väl utfört 
arbete och att visa intresse för den anställdes arbetsuppgifter och arbetssituation. De 
erkännandeformer som mer kopplar an till en specifik person och existensen i sig yttrar sig 
mer genom att ge bekräftelse, emotionellt stöd och uppskattning. Här kan även 
organisationskulturen spela en bekräftande roll.  
 
Erkännande visas som en del av den fjärde nivån i behovshierarkin, som då behöver uppfyllas 
för att individen ska kunna realisera den femte nivån som består av självförverkligande. 
Erkännandet utgörs då av två baser. Ena basen består av individens egna upplevda kapacitet, 
förmåga och prestationer för den egna känslan av självständighet och frihet. Den andra basen 
står för den respekt som den första basen genererar hos andra människor, genom erkännande, 
uppskattning, uppmärksamhet och en grundläggande känsla av att uppfatta sig själv som 
betydelsefull (Maslow, 1943).  
 

 
Figur 8. Uppsatsförfattarens illustrativa tolkning av behovshierarkin (Maslow, 1943). 

 
Trots att mycket kritik har framförts om Maslows behovshierarki, hänvisar Hansen och 
Hermansson (2013:57) till en metaanalys med data från 88 länder, som bekräftar att Maslows 
behovsordning håller och att bilden av att erkännande är ett nödvändigt steg före 
självförverkligandet, som är den femte och högsta nivån i behovshierarkin. Figur 8 illustrerar 
behovshierarkin (Maslow, 1943) i vilken erkännande är fetstilt för att tydliggöra att det är 
tyngdpunkten i denna uppsats. 
 
Resultatet i Hansen och Hermanssons (2013:61ff) studie visas genom en struktur över hur 
erkännande visar sig. Erkännandets yttrandeformer visade sig som återkoppling, 
uppskattning, stöd, bekräftelse och socialt umgänge. Yttrandet förmedlades av ledning, andra 
medarbetare och externa aktörer som kunder och leverantörer. Erkännandet förmedlades 
genom erhållande av ökat handlingsutrymme och ökade resurser, exempelvis löneförhöjning 
och ökat ansvar, samt informatoriskt genom att någon av avsändarna konkret visade det, 
antingen öga mot öga eller via mail eller dylikt. Personlig kontakt uppskattades mest av allt 
bland undersökningspersonerna. Att få erkännande för sina prestationer eller genom den 
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person man är visade sig vara tätt sammankopplat med allmänt välmående och ökad 
motivation i arbetet. Vissa påstod till och med att arbetet skulle kännas meningslöst utan att få 
erkännande. Medarbetare ville hellre få erkännande som ökat handlingsutrymme än enbart 
informativt om det kom från ledningen.  
 
Studien visade på respondenterna förväntade sig olika former av erkännandeyttringar. Från 
ledningen förväntades bland annat uppskattning, bekräftelse och återkoppling, medan det 
bland kollegorna förväntades mer stöd och socialt umgänge, även om bekräftelse också 
upplevdes viktigt. Lön är det enskilt viktigaste instrumentet att visa erkännande genom, ifall 
det kommer från ledningen. Externa parter som kunder och leverantörer förväntades inte ge 
något erkännande alls, men när det skedde handlade det främst om uppskattning och 
återkoppling, vilket kan relateras till närheten i relationerna mellan den som får erkännande 
och den som ger det. Även om en person är främmande för en, kan uppskattning och 
bekräftelse med enkelhet förmedlas till den, medan stöd och socialt umgänge kräver en mer 
personlig relation (Hansen & Hermansson, 2013:68).  
 
För att inte enbart relatera erkännande till om individen erhåller det eller inte så finns det en 
pedagogisk betydelse i att stegvis kunna bedöma i vilken grad individen känner sig erkänd 
eller inte. Det tycks således vara möjligt att tala om kvantitativa skillnader i erkännande. 
Heidegren (2009) presenterar en femgradig skala, från att det 1. är möjligt att få för mycket 
erkännande genom oavsiktlig missaktning, till att 5. avsiktligt bli förvägrad erkännande, 
genom missaktning och förakt.  
 
Att få för mycket erkännande, exempelvis i en mellanmänsklig relation, innebär att den ena 
parten är överbeskyddande och lägger sig i allt och därigenom utelämnar allt utrymme för 
autonomi för en annan individ genom att vara för engagerad. Engagemanget i en annan 
människa får då motsatt effekt, kärleken tas emot som intrång och missaktning Vad som är 
för mycket menar Heidegren beror på mottagarens uppfattning av kvaliteten av erkännande. 
Kärlek ska uppfattas som kärlek och inte intrång i ens person.  
 
Andra plats på denna skala är tillbörligt erkännande, mittemellan för mycket och för lite 
erkännande. Denna placeringen innebär att det är en sorts konst att lyckas träffa rätt istället 
för att gå fel åt något håll. Att klara av detta kräver en aktiv öppenhet gentemot det som för 
individen upplevs vara annorlunda och en vilja att ta lärdom från andra. Konsten är att se en 
annan människa för precis vad hen är snarare än att se sin egen bild av den människan. Det 
bästa sättet att lyckas med konsten att träffa mitten mellan för mycket och för lite erkännande  
är att individen i den konkreta situationen finner rätt distans i förhållande till närheten i 
relationen till an annan människa.  
 
Tredje plats – och vad som skulle kunna tolkas som mitten med en strikt numerisk syn på 
skalan – är för lite erkännande, genom oavsiktlig missaktning. Det är att sikta rätt, mot 
tillbörligt erkännande, men missa målet. Det kan ge upphov till känslor av missaktning, som 
ofta yttrar sig som besvikelse och frustration hos den som upplever sig ha fått för lite 
erkännande. Att veta när det är mindre än tillbörligt har precis som i fallet med för mycket 
erkännande att göra med hur mottagaren upplever situationen.  
 
Den fjärde platsen är inget erkännande alls, genom antingen oavsiktlig eller avsiktlig 
missaktning. Att inte uppmärksamma om en person i ens närhet exempelvis tydligt ändrat 
frisyr, är att oavsiktligt missakta någon. Frisyren symboliserar i den situationen hela 
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personen. Individen upplever sig socialt osynlig och inte tillräckligt mycket värd för att 
uppmärksammas.  
 
Förvägrat erkännande, den sista platsen på den femgradiga skalan, handlar om att avsiktligt 
missakta någon annan. Alla situationer i vilka uttryck och handlingar som ger signalen att 
”jag hatar dig”, ”du är totalt värdelös” och ”jag saknar fullkomligt respekt för dig” 
(Heidegren, 2009:91ff). 
 
Syftet med denna studie är att undersöka IF Friskis&Svettis Karlstad med fokus på det ideella 
arbetet och erkännandets mellannivå, solidaritet. Därför är detta relevant att känna till, då det 
visar på att erkännandebegreppet är komplext men fungerar interaktivt i det vardagliga arbetet 
på en arbetsplats. Intressant blir att i fortsättningen se om erkännande upplevs på liknande sätt 
även inom ramen för ideellt arbete eller ifall det finns betydelsefulla upplevda skillnader. 
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4 Metod 
 
I detta kapitel redogörs för tillvägagångssättet i denna studie. Uppsatsen bygger på en 
kvalitativ ansats vilken beskrivs nedan, tillsammans med ett antal andra kriterier för 
uppsatsen, så som urval och kriterier för urval, studiens intervjupersoner samt det praktiska 
tillvägagångssättet. Därefter ges en utvärdering av studiens reliabilitet och validitet, det vill 
säga tillförlitlighet och trovärdighet. Slutligen förs en övergripande diskussion av hur de 
forskningsetiska principerna är uppfyllda, i enlighet med Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer. 
 

4.1 Val av metod 
 
Utgångspunkten i valet av metod bör enligt Runa och Davidson (2011:53) ligga i problem-
formuleringen, genom syfte och frågeställningar. Corbin & Strauss (2008:12) menar att valet 
av undersökningsmetod ofta beror på forskningsfrågorna. Genom en kvalitativ metod ges 
möjlighet till djupare förståelse om och kunskaper i hur intervjupersonen själv formulerar 
sammanhang, resonerar och reflekterar kring dessa. En kvantitativ metod syftar till att i någon 
mån kunna generalisera resultatet som gällande för en stor grupp (Patel & Davidson, 
2011:56). 
 
Eftersom att denna studies syfte är att undersöka IF Friskis&Svettis Karlstad med fokus på 
ideellt arbete och erkännandets solidaritetsnivå, genom få djup kunskap om ett begränsat 
område, faller sig valet av en kvalitativ metod naturligt. Studien har inte för avsikt att 
generalisera resultatet. En kvantitativ undersökningsmetod inom detta område och inom 
denna organisation hade, av erfarenhet, med stor sannolikhet inte nått den svarsfrekvens som 
krävs för att undersökningen ska vara tillfredsställande. I en förening som Friskis&Svettis 
Karlstad värderas det personliga mötet högt, vilket också är en av de tolv grundvärderingar 
som hela organisationen Friskis&Svettis vilar på. Eftersom att forskning på området just inom 
Friskis&Svettis Karlstad ännu inte finns är det relevant att börja någonstans, med intentionen 
att djup kunskap inom ett litet område genom en kvalitativ studie är bättre än ingen alls. Patel 
och Davidson (2011:76) anger att en kvantitativ metod så som enkät har en högre grad av 
strukturering, vilket handlar om vilket svarsutrymme forskaren ger respondenten. I en enkät 
med fasta svarsalternativ och en begränsad mängd frågor, är graden av strukturering hög, men 
även graden av standardisering, vilket till stor del handlar om hur mätningen av 
datainsamlingen ska ske (Patel & Davidson, 2011:76). Kvalitativ analys sker ofta genom 
intervjuer med låg strukturering och låg standardisering. En helt strukturerad intervju lämnar 
respondenten ett mycket begränsat svarsutrymme, medan en intervju med låg grad av 
strukturering ger frågorna största möjliga utrymme för respondenten att svara på (Patel & 
Davidson, 2011:76f).  
 

4.2 Datainsamling 
 
I detta avsnitt beskrivs uppsatsförfattarens förförståelse om området ideellt arbete i allmänhet 
samt Friskis&Svettis i synnerhet. Hur informationsinsamlingen inför skapandet av 
intervjuguiden beskrivs, tillvägagångssättet för hur intervjuguiden skapades, samt en 
redogörelse för hur datainsamlingen praktiskt skedde i form av plats, stämning och längd på 
intervjuerna.  
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4.2.1 Förförståelse 
 
Hösten 2008 blev jag funktionär i Friskis&Svettis Södertälje, som receptionsvärd. Därefter 
har jag utbildat mig till ledare inom två olika träningsformer, och lett egna pass sedan hösten 
2009. Jag har även styrelseerfarenhet i Friskis&Svettis Södertälje, som suppleant och ledamot 
under två år. Därtill har jag två års ytterligare styrelseerfarenhet genom ledamotskap i 
Friskis&Svettis Karlstads styrelse. Den samlade erfarenheten är relativt stor och den 
erfarenheten leder till att jag har en stor förförståelse för organisationen Friskis&Svettis, dess 
kultur samt funktionärskapet i flera olika funktioner. Detta medför både för- och nackdelar. 
Fördelar med denna förförståelse kan vara att jag har respekt för de individer som intervjuas 
av mig, så till vida att jag förstår att de inte jobbar på Friskis, vilket är ett vanligt 
missförstånd då en vanlig uppfattning är att Friskis&Svettis är en ideell förening. Jag har 
vetskap om och förståelse för just det grundläggande i att det är en ideell förening. En nackdel 
med detta kan dock vara att intervjupersonerna kan ta för givet vissa förklaringar. En 
möjlighet för mig om detta sker är dock att jag kan fånga upp det, ifall någonting skulle 
förefalla otydligt och ställa följdfrågor om det. Det är viktigt att vara saklig, konkret och att 
behålla ett kritiskt förhållningssätt till det studerade fenomenet, något som tenderar att bli 
betydligt svårare, menar Närvänen (2002:26f). Detta har jag funderat över mycket och genom 
att öva på ett kritisk förhållningssätt innan intervjutillfällena finns förhoppningen om att 
studien färgas av min förförståelse på ett sätt som kan balansera dessa svårigheter. Konkret 
har jag under intervjutillfällena inte avslöjat allt för mycket om mig själv för 
intervjupersonerna, mer än att skapa en stämning av samklang. Intervjupersonerna har, 
genom att jag som intervjuare har haft ett öppet förhållningssätt, berättat fritt om vad de gör i 
sina ideella uppdrag, med sina egna ord och benämningar även om det inte skulle vara de 
exakta ord och benämningar som jag själv hade använt. Då organisationen är stor, nära 300 
ideellt engagerade, var flera av de som jag intervjuade helt nya ansikten för mig. 
 

4.2.2 Informationssökning 
 
Närvänen (1999:47) framhäver att teoridriven kvalitativ forskning inte är ett genomgående 
deduktivt arbetssätt, utan att alla forskare som sysslar med kvalitativ teoridriven forskning 
arbetar parallellt med teori och empiri, det vill säga ett abduktivt förhållningssätt, då 
forskaren nästan alltid besitter kunskaper inom ämnet eller har ett mycket starkt teoretiskt 
intresse för området. Så har fallet även varit för denna studie.  
 
För att kunna göra en intervjuguide med en teoretisk förankring har informationssökning skett 
genom en tidsperiod av sökning av artiklar i databaser, litteratur, SOU-rapporter och andra 
källor som jag har funnit relevanta för studien. Genom förförståelse på området ideellt arbete 
i allmänhet och Friskis&Svettis Karlstad i synnerhet, har sökandet efter relevant litteratur och 
relevanta artiklar skett. Eftersom att jag är ideellt engagerad som styrelseledamot och ledare i 
den undersökta föreningen Friskis&Svettis Karlstad, har jag mycket god förförståelse om 
alltifrån föreningens historiska funktionssätt, interna dokument, värderingar, organisationens 
uppbyggnad och vedertagna begrepp inom organisationen med mera. Dessa dokument och 
historisk beskrivning utgör en grund för uppsatsen i det inledande kapitlet. Tre huvudområden 
formades; arbete, ideellt arbete samt erkännande. Utifrån dessa har artiklar sökts genom 
vedertagna forskningssökningsverktyg så som Google Scholar och Karlstads universitets 
databaser, med sökord som ”volunteer work”, ”recognition”, ”erkännande”, ”ideellt arbete”, 
”volunteering”, samt i Riksidrottsförbundets forskningsdokument. För att kunna hitta relevant 
forskning och litteratur om ideellt arbete, vilket emellanåt kan upplevas som ett klent 
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beforskat område, har mycket av sökningen skett med hjälp av litteraturlistor och källor från 
tidigare forskning.  
 
Det är värt att nämna det faktum att denna informationssökning självfallet inte täcker hela 
fältet av vare sig forskning eller litteratur. Eftersom att uppsatsarbetet i stort är belagt med en 
resursbegränsning främst i form av tid täcker den inhämtade informationen endast en 
grundläggande och förhoppningsvis bred del av den kunskap som finns på området. Tidigare 
forskning och litteratur som redovisas i detta uppsatsarbete skall ge en tydlig och rättvisande 
bild av det undersökta området.  
 

4.2.3 Provintervju och intervjuguide 
 
I samband med skapandet av intervjuguiden gjordes en provintervju, med syfte att kontrollera 
så att provrespondenten förstod frågorna och tolkade dem enligt intentionerna för uppsatsen. 
Intervjun genomfördes med en person som är insatt i ideellt arbete, men som inte har 
erfarenhet av att skriva C-uppsats. Jag bedömde det som en fördel då personen i fråga lättare 
reagerar på eventuella tolkningssvårigheter, utan att kunna resonera sig fram till en 
rättvisande tolkning. Detta eftersom att personerna som jag intervjuade i studien kanske inte 
har erfarenhet av uppsatsskrivande och vetenskapligt förhållningssätt till intervjufrågor. Efter 
att provintervjun genomförts och transkriberats, gjordes relevanta ändringar och tillägg för att 
få den slutgiltiga intervjuguiden (bilaga 2). Corbin och Strauss (2008) framhåller att god 
förberedelse och ett väl fungerande instrument – i detta fall en intervjuguide – är en 
nyckelingrediens för att klara av att göra en framgångsrik kvalitativ studie.  
 
Intervjuguiden är som tidigare nämnt semistrukturerad till sin utformning, där specifika 
teman berörts. Intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren. Frågorna kan, och kommer 
oftast i en bestämd ordning, även om det inte är helt nödvändigt (Patel & Davidson, 2011:82). 
Den semistrukturerade intervjuform som Patel & Davidson (2008) beskriver tangerar i viss 
mån den riktat öppna intervjuformen som Lantz (2013:47) beskriver, då den fokuserar på 
kvaliteter i intervjun snarare än kvantiteter, som den semistrukturerade intervjuformen 
beskrivs som.  
 

4.2.4 Datainsamlingsinstrument 
 
Intervju valdes som datainsamlingsinstrument eftersom att det är ett väl beprövat 
tillvägagångssätt för att samla in data om individens egna uppfattningar och upplevelser. 
Corbin och Strauss (2008) anser att den bästa metoden för att samla in personliga upplevelser 
är en intervju med relativt öppna frågor. Genom intervjun skapar respondenten en personlig 
bild av den ställda intervjufrågan och har möjlighet att ställa frågor ifall det skulle vara någon 
hen inte förstår. Även intervjuaren har goda möjligheter till att ställa passande följdfrågor 
(Corbin & Strauss, 2008:27). 
 
I intervjun kommer frågeområden i en bestämd ordning och inom frågeområdena kan det 
förekomma följdfrågor (Lantz, 2013:47). Dock har den riktat öppna intervjuformen influerat 
konstruktionen av intervjusättet då ordningsföljden på frågorna har varit av sådan karaktär att 
intervjupersoner har fått möjlighet att fördjupa sig ytterligare i områden som intervjuaren 
funnit meningsfullhet i samt att följdfrågor har fått ta plats. Platsen för intervjuerna har i 
största möjliga mån varit densamma, ett avskilt funktionärsrum på Friskis&Svettis Karlstads 
lokal, kallad ”Syrefabriken”, inrett med två fåtöljer och dämpad belysning. Ett behagligt 
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samtalsklimat. Detta utrymme valdes då det är en plats med vilken både intervjuare och 
respondent är bekant, men samtidigt neutral så till vida att vi inte befann oss i någons hem 
eller på en plats som är främmande för någon. Vid två intervjutillfällen har jag behövt vara på 
annan plats. Det ena tillfället skedde i ett bokat grupprum i universitetsbiblioteket på 
Karlstads universitet, då intervjupersonen studerar vid universitetet och inte hade möjlighet 
att ta sig ner till Syrefabriken vid det bestämda tillfället. Den andra avvikande platsen var på 
en intervjupersons arbetsplats i ett litet, avskilt konferensrum, då respondenten inte hade 
möjlighet att komma till Syrefabriken vid de tider hen var tillgänglig för intervju. Intervjuerna 
har tagit allt mellan 15 och 50 minuter, men den genomsnittliga längden på intervjuerna har 
varit ungefär 30 minuter (se bilaga 2). 
 

4.3 Urval 
 
Till denna studie har åtta personer intervjuats. Intentionen är att dessa åtta ska, utifrån sina 
personliga upplevelser och uppfattningar om ideellt arbete och erkännande, få ge en grundlig 
bild av hur de båda fenomenen uppfattas och känns. Generaliserbarhet är inte möjlig, men 
någon sådan ambition har heller inte funnits. Snarare har intervjupersonerna genom sina 
berättelser och exempel kunnat illustrera ett antal skeenden, som i viss mån kan vara 
karaktäristiska för andra skeenden och tillvägagångssätt inom föreningen Friskis&Svettis 
Karlstad. 
 
Inför studien tog jag del av den kontaktlista över samtliga funktionärer i Friskis&Svettis 
Karlstad, både aktiva och för terminen vilande. Denna kontaktlista uppdateras kontinuerligt. 
Jag formulerade ett introduktionsmail, till var och en av de olika funktionärsgrupperna i 
organisationen, i form av en förfrågan till deltagande i denna studie. I mailet angavs syftet 
med studien, nämligen att studera Friskis&Svettis Karlstad med fokus på det ideella arbetet 
och erkännande. Därefter beskrevs hur studien skulle gå till, det vill säga genom intervjuer. 
Uppskattad längd på intervjun angavs och att det är helt frivilligt, samt att de som låter sig 
intervjuas är konfidentiella. Även information om hur intervjun dokumenterades, genom 
ljudupptagning, presenterades i förfrågan. 
 

4.3.1 Urvalskriterier 
 
Strävan har varit att uppnå en variation i urvalet, då antalet funktionärer inom Friskis&Svettis 
Karlstad uppgår till nästan 300, och är fördelade mellan flertalet funktionärsgrupper, 
beskrivna i det inledande kapitlet. När förfrågan hade mailats ut till funktionärerna tog det 
inte lång tid innan svar inkom från funktionärer i flera olika grupper, varpå jag svarade och 
bokade in tider med ett antal, från olika grupper, se spridning i tabell 1. De åtta som valdes ut 
till denna studie var bland de första som svarade och hade möjlighet att närvara vid de 
intervjutillfällen som var planerade. De hade dock en bra spridning i ålder och antal år som 
ideellt engagerad samt en tillfredsställande spridning över de olika funktionärsgrupperna.  
 
Eftersom att det inte föreligger en ambition om generaliserbarhet, faller sig de åtta 
intervjupersonernas svar som mer av en exemplifierande antydan. 
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4.3.2 Intervjupersonerna 
 
För att på ett tydligt sätt visa på spridningen av intervjupersoner, men hålla på 
konfidentialiteten, valde jag att strukturera upp dem i en tabell. I den visas inte det riktiga 
namnet på intervjupersonerna utan samtliga har fått ett fingerat namn. Könsdimensionen tas 
inte i beaktning men namnen stämmer överens med intervjupersonernas kön, varpå det till 
synes är fem kvinnor och tre män som intervjuats. Varje intervjuperson har namngivits för att 
underlätta läsningen i analysen. Könsneutrala namn lades bort som alternativ, då samtliga 
intervjupersoner presenterade sig själva med könsbestämda namn vid intervjutillfället. Ålder  
är relevant att ha med då det kan vara möjligt att tillämpa komparativ analys mellan 
intervjupersonernas svar beroende på åldern Av samma anledning är det även relevant att 
presentera antalet år som ideellt engagerad i föreningen. Engagemangslängden är även 
någonting som funktionärer generellt sett identifierar sig med inom föreningen. Spridningen i 
funktionärsgrupperna innebär vad intervjupersonerna har för funktion i Friskis&Svettis i 
dagsläget. 
 
 
Tabell 1. Studiens intervjupersoner, överblick. 

Namn* Ålder Funktion Antal år i 
F&S** 

Anton 48 Ledare 20 
Bianca 24 Värd mötesplats 1 
Caroline 20 Övrig värd 1 
Daniela 36 Ledare 5 
Elsa 49 Övrig värd 1 
Filip 76 Värd mötesplats 20 
Gunnel 70 Värd mötesplats 29 
Henrik 60 Övrig värd 3 
*Namnen är fingerade. ** F&S = Friskis&Svettis, vanlig förkortning inom organisationen. 
 

4.4 Databearbetning 
 
Parallellt med att personer intervjuades har transkribering skett. Valet att göra detta parallellt 
är för lättare kunna sätta sig in i respondentens uttalanden och komma vidare i processen i 
jämn takt. Transkriberingen skedde genom att de inspelade intervjuerna skrevs ut ordagrant i 
MS Word. Efter att varje intervju transkriberats har de genomlyssnats ytterligare en gång, för 
att kunna fånga upp eventuellt meningsfulla pauser, samt att göra en översyn av samtliga 
intervjuutskrifter innan jag gått vidare. Detta för att säkerställa att transkriberingen fått med 
samtliga ord i rätt ordning. Vissa noteringar gjordes, som sedan kunnat användas som 
kopplingar mellan olika intervjupersoner. 
 
Därefter har övergripande öppen kodning skett. Det innebär att bryta itu data och avgränsa 
begrepp och områden av rådata (Corbin & Strauss, 2008:198). Även axial kodning har skett, 
vilket går ut på att relatera begrepp och kategorier till varandra (Corbin & Strauss, 2008:198). 
Kodningen har skett med syfte att lyfta fram samband och värdefulla insikter från insamlad 
data, som kan kopplas till undersökningens teoridelar. För den fjärde frågeställningen har 
komparativ analys använts. Det är en analysmetod där forskaren ska fokusera på att belysa 
likheter och skillnader mellan fenomen (Aspers, 2007). 
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Precis som i intervjuguiden har bearbetningen skett genom att frågeområdena har skiljts åt 
genom underrubriker. Genom detta har kopplingar mellan intervjupersonernas resonemang 
och teoridelarna kunnat göras.  
 
Vissa områden har visat sig vara väldigt lika mellan flera av intervjupersonerna, exempelvis 
vikten av att överhuvudtaget bli sedd, vare sig det är positivt eller negativt. Sådana områden 
som är gemensamt för flera av intervjupersonernas uppfattning och upplevelse, har fått en 
framträdande plats i resultatet, bland annat genom citat. De fångar upp andemeningen i ett 
visst område på ett sätt som är talande för flera av de intervjuade.  
 
Inledningsvis kunde vissa tydliga teorikopplingar göras, ibland redan vid intervjutillfället, 
medan andra växte fram långt in i bearbetningsprocessen. Ett exempel på kodningsprocessen 
ses nedan, i figur 9. 
 

 
 
Figur 9. Exempel på uppsatsförfattarens kodning av intervjuutskrift. 
 

4.5 Reliabilitet och validitet 
 
Patel och Davidsson (2011:102f) poängterar att det är skillnad mellan kvalitet i kvantitativa 
studier och kvalitet i kvalitativa studier. I kvantitativa studier innebär validitet att undersöka 
det man avser att undersöka, och reliabiliteten har med att göra hur bra mätinstrumentet håller 
emot slumpens inverkan på olika sätt. I kvalitativa studier har begreppen en annan innebörd, 
menar Patel och Davidson (2011:105). De båda begreppen innefattar kvaliteten i hela 
forskningsprocessen. I en kvalitativ studie ska forskaren upptäcka företeelser, tolka och förstå 
innebörden av livsvärlden och beskriva uppfattningar. Validiteten gäller därmed hela 
forskningsprocessen. Reliabilitet i en kvantitativ studie skulle anses låg ifall en och samma 
fråga ställs till samma respondent i intervjuer vid olika tillfällen. Så är inte fallet i en 
kvalitativ studie (Patel & Davidsson, 2011:106). Respondentens uppfattning om frågan kan 
ha ändrats med tiden, vilket tas med i beräkningen i en kvalitativ studie. Reliabiliteten gäller 
istället den unika situation som sker vid intervjutillfället. Frågorna ska lyckas fånga det som 
är unikt i tillfället. På så vis menar Patel och Davidson (2011:106) att de båda begreppen 
närmar sig varandra och ofta är så sammanlänkade att begreppet reliabilitet inte används lika 
frekvent vid kvalitativ forskning. För att uppnå en hög kvalitet krävs det att en undersökning 
är genomförd på ett strukturerat sätt och att följa de processer som är vetenskapligt 
framarbetade.  
 
Ett övervägande har gjordes var val av intervjumiljö, där musik fanns avlägset i bakgrunden i 
det ena rummet, som också blev den valda intervjumiljön. Alternativet hade varit lokalens 
konferensrum, där det går korridorer åt två håll där anställd personal kanske kan sitta kvar och 
jobba över, även om intervjuerna skedde under sen eftermiddag. Andra funktionärer som 
behöver hämta material av olika slag använder sig också av de korridorerna. Bedömningen 
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var att det var mer åtskilt och säkert att sitta där visserligen musik hördes, men där ingen kan 
”tjuvlyssna”. Intervjupersonerna sade uttryckligen att det kändes som ett bättre rum, eftersom 
att de inte ville att det skulle vara alldeles tyst omkring dem. 
 
I denna studie har validiteten, kvalitet i forskningsprocessen, varit tillfredsställande i fråga om 
intervjumiljö efter övervägandet. Det var en neutral plats för både intervjuperson och 
intervjuare, samtliga var bekväma och bekanta med miljön. Inga andra personer har kunnat 
störa genom att exempelvis råka komma in. Det enda undantaget från detta är intervjun som 
genomfördes på personens arbetsplats, då hen inte hade möjlighet att komma till 
Syrefabriken. Dock var platsen i viss mån neutral, då det var en arbetsplats i anslutning till en 
lokal som jag har befunnit mig på tidigare och således inte var främmande för. Det var lugnt 
på arbetsplatsen, och vi satte oss i ett mindre konferensrum en bit bort från intervjupersonens 
egna kontorsplats.  
 
Innan intervjuerna började, påminde jag samtliga intervjupersoner om att det inte finns några 
rätt eller fel, och att det enbart är individens egna upplevelse och uppfattning som är viktig (se 
bilaga 2). Frågorna varierar i validitet. Exempel på en fråga som skulle ha kunnat formuleras 
tydligare är den inledande frågan, ”hur skulle du beskriva ideellt arbete i stort?”. Denna fråga 
framkallade en vidd av svar, som ledde till att det ibland krävdes en följdfråga för att förmå 
intervjupersonerna att se till den stora bilden. Istället skulle jag ha kunnat be intervjupersonen 
att helt enkelt definiera ideellt arbete, för att nå en enkelhet och tydlighet. En fråga med hög 
validitet är ”Får du ut någonting av ditt ideella engagemang på Friskis&Svettis?” och den 
eventuella följdfrågan ”i så fall vad?”. Frågan ger stort utrymme för att ange både mjuka och 
hårda former av ”ersättning”. 
 
Som avslutande fråga har jag undrat över ifall det är någonting som intervjupersonen skulle 
vilja skicka med kring sitt ideella engagemang som hen tycker borde sägas. Det har 
möjliggjort för intervjupersonen att ta upp något som är viktigt – och således centralt i hens 
upplevelse – eller att på ett trevligt sätt kunna avsluta intervjun. I några fall har intervjun tagit 
ett extra varv som förtydligar vissa svar, i andra fall har intervjupersonen känt att den har sagt 
allt den vill säga. Min egen roll som intervjuare har varit utvecklande, där den främsta 
utvecklingen skett i att ställa följdfrågor till intervjupersonen. Eftersom att den förmågan 
växte med tiden, kan det sänka validiteten, eftersom risken finns att jag gått miste om 
information från intervjupersoner genom att missa att ställa relevanta följdfrågor. 
 
Genom att använda intervjuer som datainsamlingsinstrument har studien kunnat uppfylla 
intentionen att nå djupare förståelse och exemplifiera individers upplevelser.  
 
Efter intervjuerna har jag fört personliga anteckningar över hur jag har uppfattat 
intervjusituationen, intervjupersonens tonläge, kroppsspråk och min relation till denne. I 
förhållande till den omfattande förförståelsen som jag har är relationerna till merparten av de 
intervjuade begränsad eller helt ny. Det kan stärka validiteten på så vis att jag inte befinner 
mig i en nära relation till någon av intervjupersonerna och på så vis har möjlighet att förhålla 
mig mer saklig till det som sägs. 
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4.6 Forskningsetiska aspekter 
 
Det finns ett grundläggande individskyddskrav inom samhällsvetenskaplig forskning, som 
konkretiseras genom fyra allmänna huvudkrav. Detta är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). 
 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som är berörda av studien om 
syftet med uppgiften (Vetenskapsrådet, 2011:7). Genom att samtliga förfrågade – tillika de 
som senare blev intervjupersoner redan vid förfrågan via mail att delta i studien – fick en kort 
beskrivning av syftet, samt att de tilldelades ett informationsbrev inför intervjun där syftet 
finns beskrivet, samt att jag precis i intervjuns inledning återupprepade syftet och lämnade 
utrymme för eventuella frågor, kan informationskravet anses vara uppfyllt. I informations-
brevet fanns mina kontaktuppgifter samt en uppmaning att kontakta mig ifall det skulle råda 
några oklarheter eller om respondenten får några frågor efter intervjun. 
 
Samtyckeskravet, som innebär att deltagare i en undersökning själva bestämmer över sitt 
deltagande (Vetenskapsrådet, 2011:9) kan anses vara uppfyllt eftersom att det inledande 
mailet som gick ut var en förfrågan om funktionärer i föreningen av egen vilja ville deltaga i 
studien. När de tillfrågade hade blivit inbokade till en intervju och kom till denna, läste de 
igenom informationsbrevet (bilaga 1), där information om frivilligheten till deltagande i 
studien finns, samt information om ljudupptagning. Innan intervjun början ställde jag återigen 
frågan om respondenten godkände att jag spelade in intervjun. Ifall respondenten upplevde att 
någon fråga var för privat eller närgången, behövde hen såklart inte svara på den. Även den 
informationen fanns i informationsbrevet. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagande individer i en undersökning ska 
ges största möjliga konfidentialitet och att personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte 
kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2011:12). Genom att exempelvis göra en tabell över 
deltagarna (tabell 1), inte ange deras namn, när de leder sina pass eller när de står i 
receptionen och så vidare, har detta krav uppfyllts. Platsen för intervjun har varit avskild och 
det har varit många människor i rörelse under tiden när vi har gått till det funktionärsrum där 
intervjuerna hölls, vilket minskar risken för att respondenten känner sig iakttagen på vägen 
till intervjun. Inga andra personer har i efterhand lyssnat på de inspelade intervjuerna och på 
så sätt kunnat identifiera rösten. 
 
Nyttjandekravet, att de insamlade uppgifterna om enskilda personer enbart får användas i 
forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2011:14) kan anses uppfyllt då det insamlade materialet 
raderas efter att studien är avslutad och godkänd.  
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5 Analys och resultat 
 
I detta kapitel redovisas en samlad bild av resultatet utifrån de fyra forskningsfrågorna, som 
har kommit från den empiriska datainsamlingen. De fyra huvudområdena är vad ideellt arbete 
har för betydelse, vad erkännande har för betydelse, om ideellt arbete på Friskis&Svettis 
Karlstad är en arena för att få erkännande och slutligen ifall det upplever skillnad mellan 
erkännande inom ideellt arbete och erkännande inom förvärvsarbete. 
 

5.1 Det ideella arbetets betydelse  
 
För att undersöka det ideella arbetets betydelse för intervjupersonerna är det relevant att få en 
uppfattning om hur de ser på ideellt arbete i stort. Vidare beskrivs en tolkning av möjliga 
motiv till engagemanget, som delvis kan svara på frågeställningen om vad det ideella arbetet 
har för betydelse för intervjupersonerna. En samlad bild av hur deras engagemang ser ut samt 
vad intervjupersonerna menar att det ideella arbetet betyder för dem i konkret mening 
presenteras också. 
 

5.1.1 Är ideellt arbete att betrakta som arbete? 
 
Den inledande frågan i samtliga intervjuer har varit ”vad innebär ideellt arbete för dig i 
stort?”, i syfte att få en uppfattning om intervjupersonernas egna syn på vad ideellt arbete är. 
Som konstaterades i avsnitt 3.1.1 om definitioner av arbete, så går forskningen isär kring 
huruvida ideellt arbete är att betrakta som arbete eller ej. Ingelstams trestegsfokusering av 
arbetsdefinitionen drar åt två håll, varav det sista steget kan kopplas till planerad tidsåtgång 
som skapar värden för samhället och individen med syfte att tillfredsställa de grundläggande 
behoven (1980:32). De grundläggande behoven kan ses utifrån Maslows (1943) klassiska 
behovshierarki. De allra mest grundläggande behoven som sömn och hunger kan i ett 
västerländskt modernt samhälle anses vara säkerställt, inte minst med tanke på att 
västvärldens befolkning skapat en folksjukdom av att äta för mycket. Fokus kan flyttas till 
andra viktiga behov, exempelvis behov om stabilitet samt kärleks- och gemenskapsbehov 
som är högre upp i hierarkin. 
 
Bland intervjupersonerna råder en tudelad uppfattning om vad som är centralt för ideellt 
arbete. För vissa var arbete utan ekonomisk ersättning det som utgjorde grundstenen för vad 
som är att betrakta som ideellt. Anton beskrev det kort och koncist: ”Jag skulle väl helt enkelt 
säga att ideellt arbete är arbete utan att man får en ekonomisk kompensation, ekonomisk 
ersättning för det”. Även Caroline tyckte att ideellt arbete kort och gott innebär ”att arbeta 
utan betalning”. Eftersom att avlönat arbete är att betrakta som norm blir det ideella arbetets 
tydligaste åtskillnad att det är oavlönat.  
 
De av intervjupersonerna som inte hade aspekten kring avsaknaden av lön fokuserade på den 
egna drivkraften, eget intresse och viljan att bidra till en helhet. Filip betonade engagemanget 
främst: ”Först grundar det sig på ett engagemang, man är intresserad av det man vill ägna sig 
åt”. En annan intervjuperson fokuserade dels på lusten och det sociala i ideellt arbete, dels på 
viljan att bidra och påverka i en verksamhet. 
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Det [ideellt arbete, förf. anm.] är jättekul, man träffar jättemycket 
folk, som man…man blir som en liten familj. […] För mig är det 
alltså drivkraften, att se att något påverkas liksom, ja som på 
Friskis&Svettis så, att man möter människor som är glada för att man 
är där. 

 
Möjligtvis är det så att deras tolkning av att ideellt arbete är så självklar att fokus redan i 
början flyttades från just den ekonomiska aspekten, till eget intresse och viljan att bidra till en 
helhet och ge tillbaka. Det tycks dock vara så att intervjupersonerna är överens om att det är 
högst tveksamt om de skulle välja att engagera sig ideellt i en organisation som inte stämmer 
överens med personens intressen. Engagemanget finns där och utgör grunden för att vilja 
arbeta ideellt, men det oavlönade är en självklar förutsättning som för bland annat Daniela är 
grunden för att gå in i föreningen som hon vill bidra till. 
 

[…] Först skulle jag ju beskriva det som gratisarbete, men… sen 
tänker jag mig att man går mer in… ideellt arbete, ja, men det är ju 
någonting som jag gör utan vinstsyfte liksom, för att jag är 
engagerad, känner mig engagerad och vill bidra med någonting i en 
verksamhet.  

 
Att frågan om lön eller inte är central är helt i linje med hur den traditionella synen på arbete 
är. Essen (2008) har i sin avhandling behandlat synen på ideellt arbete och vad det är som 
skiljer ideellt arbete från arbete. Intervjupersonerna i hans avhandling gjorde en tydlig 
åtskillnad mellan arbete och ideellt arbete i det att ingen lön utgår vid ideellt arbete. Det är en 
sidoform av avlönat arbete. Det avlönade arbetet är därför att betrakta som rådande norm. 
Rebecka Taylor (2004) presenterar den traditionella synen, där det är främst mäns betalda 
arbete som är norm för vad arbete är. Anledningen till detta kan vara att det synliga arbetet 
som är avlönat har ett tydligt ekonomiskt värde, i och med konkret inkomst. Först på senare 
år har ideellt arbete börjat bli ekonomiskt teoretiserat, bland annat tack vare Wijkström och 
Lundström (2002), som beräknat hur stort ekonomiskt värde det ideella arbetet i Sverige 
representerar.  
 
Om ideellt arbete är att betrakta som arbete menar intervjupersonerna bero på tidsåtgång och 
uppgifternas karaktär, men att just i Friskis&Svettis betraktar de sitt ideella arbete som en typ 
av arbete. Receptionsvärdarna och ledarna poängterar att man faktiskt kan ha som arbete att 
stå i reception eller vara instruktör inom träningsbranschen. Intervjupersonerna betonar även 
vikten av hur uppgifterna utförs. Elsa betonade det genom att säga ”Det [ideellt arbete, förf. 
anm.] är ju ingenting man gör lite med vänsterhanden precis…”. 

 
Karlsson (2002) har en definition av arbete som får som konsekvens att ideellt arbete inte är 
att betrakta som arbete, eftersom att det kan tolkas som att ideellt arbete inte infinner sig inom 
nödvändighetens sfär, det som är absolut nödvändigt för att människan ska överleva. Ett 
flertal forskare menar dock på att arbete inte enbart har att göra med inkomst (Work in 
America 1973 i Karlsson 2013, Novarra, 1980; Glucksmann 1995, 2000; Taylor, 2004 & 
Essen, 2008) och därför kan ideellt arbete i allra hösta grad betraktas inom ramen för 
arbetsdefinitionen. Novarras definition av arbete poängterar att arbete är aktiviteter som krävs 
för människans överlevnad och behandlar inte frågan om betalning. Om överlevnaden är 
säkrad ska även aktiviteter som bidrar till ökad välfärd och ökat välmående betraktas som 
arbete. Eftersom att Friskis&Svettis verksamhet och därmed de som engagerar sig ideellt i 
den syftar till att så många som möjligt ska röra på sig, kan det ideella arbetet i 
Friskis&Svettis betraktas som arbete enligt Novarras definition. Till skillnad från de 
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definitioner som inte tar betalning i beaktning, så relaterar intervjupersonerna med en gång att 
ideellt arbete är oavlönat arbete. En intervjuperson tyckte heller inte att det skulle kännas rätt 
att få arvode för ideellt arbete. 
 

Jag har svårt egentligen att se att ideellt arbete ska vara betalt, det 
rimmar inte. […] Det känns inte rätt ideellt arbete för mig är arbete 
utan betalning, men att man kan få annan form av ersättning i så fall, 
om man reser långt och så.  
 
Alltså att vara ledare eller instruktör på Friskis&Svettis, det är ju en 
form av arbete. Man lägger ner otroligt mycket tid på att göra pass 
och…det är ju egentligen en yrkesroll att vara instruktör för vissa, så 
det tycker jag absolut är ett arbete. 

 
Det kan tolkas som att även ifall flera definitioner av arbete inte behandlar avlöningsaspekten, 
så är avlönat arbete den rådande normen som dock, trots att den är norm, inte innebär att 
oavlönat ideellt arbete faller utanför vad intervjupersonerna tycker är att betrakta som arbete. 
Tidsåtgången för en uppgift är en central del för om den ideella insatsen är att betrakta som 
arbete. I citatet ovan exemplifieras också hur uppgifterna kan jämföras med yrkesroller inom 
företrädesvis den privata sektorn. Även om fokus i denna studie har varit på den enskilda 
individens uppfattning, har intervjupersonerna ibland blickat utåt, till det stora perspektivet 
och resonerat kring hur viktigt ideellt arbete är för samhället. Daniela resonerar utifrån ett 
internationellt komparativt perspektiv, då hon har erfarenhet av idrottsverksamhet i andra 
länder och alltid själv har varit ideellt engagerad i en rad olika idrottsföreningar: 
 

I andra länder finns inte det här ideella ledarskapet. Jag var i 
Ryssland exempelvis och där var de helt förvånade att vi inte har 
anställda ledare som tar hand om våra barn och så vidare. […] Det 
skulle bli så dyrt för alla att delta om vi skulle gå ifrån det ideella, så 
att inte alla skulle ha möjlighet att vara med. 

 
Sveriges ideella sektor är unik i och med att den i så stor utsträckning lutar sig på 
egenfinansierade medel (Norberg, 2004). Det gäller inte minst idrottsrörelsen. I ett 
internationellt perspektiv så är det en unikt hög andel av befolkningen som på något sätt gör 
ett ideellt arbete inom idrottsrörelsen (Olsson et al., 2005:32). 
 

5.1.2 Anledning till engagemang 
 
I många föreningar inom idrottsrörelsen runt om i Sverige finns ofta ett naturligt incitament 
för exempelvis en förälder att engagera sig i en särskild förening, i det att ens barn är medlem 
i någon fotbollsklubb eller dylikt. På Friskis&Svettis, finns sällan ett sådant naturligt 
incitament. Anledningarna till att börja arbeta ideellt är flera. Att ta reda på hur det kommer 
sig att intervjupersonerna valde att börja arbeta ideellt på just Friskis&Svettis Karlstad är 
väsentligt för att kunna härleda det till vad de tycker att det har för betydelse. 
Intervjupersonerna har under mer eller mindre lång tid varit tränande medlemmar i 
föreningen, för att sedan bli tillfrågade ifall de vill engagera sig. Att det var betydelsefullt att 
bli tillfrågad istället för att själv fråga verkar också vara gemensamt för de som angivit att de 
blev tillfrågade. Att bli sedd av föreningen som någon som kunde tänkas bidra uppfattas som 
mycket positivt och medför en ökad trivsel. Genom att vara medlem i föreningen och träna, så 
har funktionären fått erfarenhet av verksamheten. För Anton var valet att engagera sig ideellt 
en fråga om trivsel och tidsutrymme. 
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Jag hade varit aktiv och tränat på Friskis&Svettis länge och jag 
tyckte om föreningen och tyckte om folket som fanns där och på 
något sätt kanske lite grann när jag fick frågan om jag kunde tänka 
mig att ställa upp kände att ’ja, varför inte?’ Jag trivs ju med 
människorna och har utrymme för det i min livsföring i övrigt. 

 
Trivseln i sig och att se att verksamheten medför något gott till individer bidrar till föreningen 
blir omtyckt. Jeppsson Grassman (1997) menar dock att det är att tolka som en positiv 
konsekvens till att människor engagerar sig, snarare än motivet. Gunnel har frågat sig själv 
många gånger vad det var för något som gjorde att hon ville vara med, men inte kommit fram 
till något färdigt svar. Istället är det just något, en skön känsla i förhållande till föreningen 
som hon än idag inte riktigt kan sätta ord på, som gjorde att hon valde att engagera sig.  
 

Det bara kändes så bra direkt när jag började på Friskis&Svettis och 
träna, att det var någonting jag ville. Jag ville göra någonting för dem 
bara, eftersom att jag tyckte att det var så bra. 

 
Varför det kändes så bra tror hon beror på ett brinnande intresse för gymnastik och att röra sig 
till musik, för att det känns så bra. Viljan att ge tillbaka till något man gillar och trivs är också 
någonting som poängteras vid flera tillfällen av flera intervjupersoner. Värdegrundsbaserade 
motiv är en mycket stark anledning till att människor engagerar sig (SOU 2001:52).  
 
Clary et al. (1998:1517-1519) identifierade sex områden, funktioner, som är anledningar till 
att människor väljer att engagera sig ideellt varav en av dem innebär förståelse. Att få 
möjlighet till utöva de kunskaper, färdigheter och förmågor som annars kanske skulle gå 
förlorad. Det kan kopplas till Gunnels tidigare yrkesliv, där hon hade liknande uppgifter som 
hon nu har i sitt ideella engagemang. Genom att engagera sig ideellt kommer de kunskaperna 
och färdigheterna föreningen tillhanda, vilket också känns bra för Gunnel, då hon får 
möjlighet att ge tillbaka, ett utbyte. 
 

Jag har ju jobbat på kontor och hade mycket med personal att göra, 
mycket att prata med och mycket med personalen, ja sånt där. Så det 
var ganska lika, kändes det som. […] Har svårt att säga precis vad 
det var, men det var någonting som bar drog i mig, att jag ville ge 
dem någonting, vara delaktig i den här föreningen och det har jag 
inte varit i någon annan förening förut, än Friskis&Svettis. 

 
Enligt Jeppsson Grassman är det svårt att skilja på motiv till och positiva konsekvenser av 
ideellt arbete, men att de verkliga motiven bland annat ligger i det ömsesidiga utbytet 
(1997:101). Exempelvis genom att ge sin tid, kraft och kunnande till föreningen, får Gunnel 
tillbaka i form av en bra känsla och möjlighet att vara del av en verksamhet som utövar 
hennes intresse. 
 
Henrik och Filip hade båda kontakt med företagshälsovården, som rekommenderade att de 
skulle börja träna på något sätt varpå Filip senare blev rekommenderad till just 
Friskis&Svettis Karlstad av en kiropraktor. Henrik hörde talas om en ”nybörjarkurs” på 
Friskis&Svettis Karlstad, där en grupp människor tillsammans fick testa på flera olika 
träningsformer samt lära sig om ett sunt förhållningssätt till kost. Att de sedan valde att också 
börja engagera sig ideellt berodde på att Henrik frågade ifall han kunde hjälpa till och att Filip 
blev tillfrågad och ville ge tillbaka. Att som ideellt engagerad få ge av sin tid till en förening 
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som varit till hjälp för att förbättra hälsan, gör att det finns ett behov av att ge tillbaka, 
”återgälda” tjänsten, och därigenom få det ömsesidiga utbytet, som Jeppsson Grassman 
(1997:101) talar om. Nästan alla intervjupersoner har inom familjen en historik av ideellt 
engagemang, ofta inom idrottsrörelsen, vilket Jeppsson Grassman (1997) menar är vanligt 
och förstärks även av Svedberg (SOU 2001:52). 

 

5.1.3 Hur ser det ideella engagemanget ut? 
 
Att ha ett förvärvsarbete och därmed en inkomst ses som en viktig parameter i det att det 
finns utrymme ekonomiskt för en individ att lägga tid på arbete som inte är betalt, medan om 
man är arbetssökande prioriterar att söka sig till arbeten som är avlönade (Olsson et al., 
2005). Det kopplas till det faktum att intervjupersonerna inte är arbetssökande. Bianca och 
Caroline studerar, men har således både en sysselsättning om dagarna, och en inkomst i och 
med studiestöd. Intervjupersonerna har olika ideella uppdrag i föreningen, men med liknande 
struktur, sett till fasthet i form av bestämda tider och dag eller dagar då de förväntas utföra sitt 
uppdrag. De beskriver att de har en viss tid att förhålla sig till, exempelvis en ledare som har 
ett schemalagt pass. Andra har dock en bestämd dag att utföra uppgifterna som ingår i sitt 
ideella uppdrag på, men inte en fast tidsram. Oavsett dessa skillnader, så är all aktivitet 
organiserad i samma förening i enlighet med en viss struktur. Precis som Norberg (2004) 
framhäver vara skillnaden mellan den civila sektorn och den ideella sektorn, är det 
organiseringen av aktiviteterna som gör att ideellt arbete bör vara åtskilt från civila aktiviteter, 
då dessa sker mer spontant. Struktureringen och organiseringen i det ideella arbetet är också i 
likhet med Glucksmanns (1995, 2000) TSOL-modell, som menar att det är relevant att dela in 
det obetalda eller oavlönade arbetet i tre sfärer.  

 
            BETALT/ AVLÖNAT  

Formellt, betalda 
anställningar i offentlig, 
privat och ideell sektor 

 
Ex. avlönad revisor el. 

kanslist i en ideell 
förening 

 
Offentlig 

Informell ekonomisk 
aktivitet 

 
 

Ex. Betalt barnpassning el 
vård, utomstående  

 
 

Offentlig 

Hushålls- och 
familjearbete 

 
 

Ex. Barnpassning mot 
pengar inom familjen 

(barnvakt åt småsyskon) 
 

Privat 
Formell 

 
Ex. oavlönad revisor i en 

förening, idrottsledare 
eller dylikt 

 
Formellt oavlönat arbete 

i ideell sektor  

Informell 
 

Ex. Obetald barnpassning 
el. vård av äldre, 

utomstående  
 

Informellt obetalt arbete 

Informell 
 

Ex. Obetald barnpassning 
eller vård inom familjen 

 
 

Hushållsarbete  

            OBETALT/OAVLÖNAT 
 
Figur 10. Egen tolkning av Glucksmanns (1995, 2000) TSOL-modell, kompatibel till svenska förhållanden. 
 
De ideella uppdragen inom Friskis&Svettis befinner sig inom den ideella sektorn, eller 
frivilligsektorn som det också kan benämnas, och är formella, eftersom att arbetet är 
organiserat så till vida att det finns fasta uppgifter som oftast är tidsbestämda, antingen i 
timmar, eller till en viss dag. De som är anställda inom Friskis&Svettis, kansliet, skulle dock 
hamnat in under den offentliga rutan, betalda. Det gör även de medlemmar som är del av och 
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betalar för att verksamheten ska finnas. Funktionärerna som intervjuats till denna studie 
däremot, som arbetar ideellt mellan tre timmar i månaden och upp mot 25 timmar i månaden, 
kan sägas befinna sig i den formella rutan, oavlönat. Åtskillnaden mellan det formella och det 
informella ligger bland annat i att det formella är organiserat, ofta i föreningsform, och det 
finns en tydlig struktur genom styrdokument över hur föreningen sköts, så som stadgar. 
Modellen poängterar att de sociala sammanhangen som en aktivitet sker i är av vikt, för att 
göra skillnad på aktiviteters karaktär, men inte underlåta att det ändå kan röra sig om arbete. 

 

5.1.4 Vad har det ideella arbetet för betydelse? 
 
Hittills har resultatet illustrerat hur intervjupersonerna ser på ideellt arbete, om ideellt arbetet 
är att betrakta som arbete, motiv till att engagera sig ideellt samt hur det ideella engagemanget 
ser ut och kan placeras i TSOL-modellen av Glucksmann (1995, 2000). Att arbeta ideellt 
inom Friskis&Svettis verksamhet ligger en stor del av behållningen i att engagera sig ideellt 
just i att få ingå som en del i en större gemenskap, vara en del av helheten. Ser vi till 
behovshierarkin (Maslow, 1943) så är det sociala en del av det, medan även behov högre upp 
i hierarkin, så som uppskattning, erkännande och självkänsla, kan tolkas in i resonemang som 
intervjupersonerna för kring vad de får ut av sitt ideella engagemang. En viktig poäng med 
engagemanget är för individen att komma i kontakt med människor som man annars kanske 
aldrig hade mött i andra sammanhang. Nätverk är ett begrepp som Daniela och Elsa använt 
för att beskriva vad de får ut av att engagera sig. 
 

Jag tycker att jag får personlig utveckling i form av ledarskap, 
sen…nätverk. Ett otroligt stort närverk. Alltså, vänner som jag 
kanske aldrig hade träffat på något annat sätt, så jag har byggt upp 
liksom en väldig bekantskapskrets via Friskis. 

 
Det är också, vilket relaterar till Clary et al. (1998:1517-1519), så att nätverk är en möjlighet 
till karriärmässiga fördelar som ett resultat av att engagera sig ideellt. Att få vara en del av en 
gemenskap är ytterligare en viktig betydelse som ideellt arbete för med sig, vilket relaterar till 
den sociala funktionen av att vara ideellt engagerad (Clary et al., 1998:1517-1519). 
 
Det ideella arbetet har fått en ökad betydelse i livet i och med pensionering, menar Filip och 
Gunnel, som båda har lämnat yrkeslivet bakom sig. Pensioneringen medför att det finns 
mycket tid till att engagera sig ideellt, och en möjlighet att, som Gunnel uttryckte det, ”få 
fortsätta att använda hjärnan, vara med, alert”. Filip resonerade att det ideella arbetet är 
identitetsskapande och att han nu efter pensionering har fått en ny identitet tack vare 
Friskis&Svettis, som inte främst är ”pensionär” utan istället ”funktionär”. Den nya identiteten 
för med sig förväntningar från andra. Förväntningar om kunnande och kompetens, vilket Filip 
menar är värdefullt när man inte längre är i arbetslivet.  
 

Jag hade ju en identitet tidigare också naturligtvis, men nu får man ju 
en identitet att, när man jobbar ideellt så ska man veta vad man 
jobbar med och varför, så folk kommer ju och frågar, exempelvis 
’När har Friskis&Svettis öppet, är det öppet i helgen eller inte?’ och 
så vidare så då får man ju försöka att ha det i huvudet eller hänvisa 
till hemsidan. 
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I och med att människor ställer frågor också under tillfällen när Filip inte är i sitt ideella 
uppdrag får han känna sig behövd. Filip upplever att han utvecklas mycket genom sitt ideella 
engagemang bland annat genom att det också är många ungdomar i samma funktionärsgrupp 
och uppgifter i receptionen där datorn är det främsta arbetsverktyget. Larsson (2007) 
poängterar att pensionärer är mycket involverade i ideellt arbete, och att de även står för en 
stor del av informella insatser, utanför den ideella sektorn (se figur 3 och 4). Filip menar att 
han får ett egenvärde som ideellt engagerad oavsett sysselsättning i övrigt. Det är den ideella 
insatsen som är värdefull i det sammanhanget och inte ålder, en fin yrkestitel eller ekonomisk 
situation. Det är också det som möjliggör att nätverk skapas över generationsgränser. 
 
Daniela menar att erfarenheterna av idrottsverksamhet i andra länder som hon har gör att hon 
upplever det ideella arbetet som betydelsefullt i den mån att det ska finnas kvar. Hon är orolig 
för att idéen om det ideella börjar tunna ut på sina håll, i likhet med det som Johansson (1993) 
menar om kommersialiseringen av idrottsrörelsen. 
 

Ideellt arbete för mig har väldigt stor betydelse för att jag är 
väldigt… mån om att det ska finnas kvar, för hela den svenska 
idrottsrörelsen bygger på människor som gör ideellt arbete och skulle 
vi börja ge vissa betalt för visa saker så försvinner hela idéen och då 
är jag rädd att hela den svenska idrottsmodellen inte kan fungera. 
[…] Om man betalar vissa, vart hamnar man i slutändan då? 
 

Eftersom att den svenska idrottsrörelsens uppbyggnad ser annorlunda ut än ideellt arbete i 
exempelvis USA och Storbritannien, som beskrivet av Wijkström (1997) och Norberg (2004), 
är det till viss del en befogad oro Daniela har. Ifall betalning också skulle börja bli norm inom 
ideellt arbete skulle en stor del av alla föreningar inom idrottsrörelsen vara tvingade till att 
höja exempelvis medlemsavgifter, vilket skulle kunna få som konsekvens att alla människor 
inte längre har möjlighet till idrotten. Idrottens huvudvision är att så många som möjligt ska 
vara med så länge som möjligt. 
 
Att få vara del av en gemenskap och få umgås med andra är det vanligaste svaret bland 
intervjupersonerna, som på något sätt menar att det ideella arbetets betydelse till stor del är att 
vara gemenskapande, vilket ligger i linje med vad Clary et al. (1998:1517-1519) menar vara 
en anledning till ideellt engagemang, nämligen socialt utbyte. Jeppsson Grassman menar dock 
att det är viktigt att ha i åtanke att det för en individ är vanskligt att i efterhand minnas 
motivet bakom sitt engagemang. De sex olika anledningarna enligt Clary et al. (1998) kan 
därför också rimligen ses som anledningar att fortsätta, där de sex funktionerna kan ses som 
områden som den ideellt engagerade individen upplever när hen är engagerad i en förening. 
Funktionerna utgör då ett motiv till att fortsätta med det ideella arbetet. 
  

5.2 Erkännandets betydelse för individen 
 
Resultatet visar på uppfattningen intervjupersonerna har kring vad erkännande har för 
innebörd för dem och om det är viktigt för individen att få erkännande. 
 

5.2.1 Vad innebär erkännande? 
 
Erkännande är en bidragande faktor till att fortsätta med sitt ideella arbete. Erkännande är att 
få uppskattning och bli sedd för det man gör, vilket i sin tur ger välbefinnande, anser Anton. 
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Han medger också att han är en person som tycker om att stå i centrum och vara ledaren. Att 
få utlopp för sina egenskaper och att förstärka sig själv är bland de vanligaste anledningarna 
att engagera sig ideellt (Clary et al., 1998:1517-1519), eller i vart fall att fortsätta med det. Att 
inte tas för givet, uppvisad tacksamhet för att man är med och bidrar till någonting, i det här 
fallet till föreningen och att ens idéer tas på allvar, räknas enligt Daniela som erkännande. Att 
bli tagen på allvar för sina idéer ligger i linje med vad Honneth (1995:121f) anser att 
solidaritet är; någon som har ett unikt värde gör en social grupp genom sina unika förmågor 
och egenskaper. För att på ett tydligt sätt återkoppla till Honneths (1995) teori om 
erkännandets mellannivå solidaritet används modellen nedan för att koppla samman teori med 
empiri. 
 

Figur 11. Uppsatsförfattarens tillämpning genom exempel av Honneths (1995:129) strukturering på relation av 
erkännandenivån solidaritet (del av figur 7). Tillämpning sker efter semikolon i respektive rad i högerkolumnen. 

 
Erkännande innebär att bli sedd, lyssnad på och att få vara en del av gemenskapen, att höra 
till, tycker intervjupersonerna, vilket är precis vad Honneth (1995) anger vara mellannivån av 
erkännande, solidaritet, där individen får tillhöra en värdegemenskap utifrån sina unika 
egenskaper och förmågor. Intervjupersonerna menar att det är en självklarhet att bli sedd. 
”Osynlig, det är ju det värsta man kan vara med om” sa en intervjuperson. Det relaterar till 
den femgradiga skalan av erkännande av Heidegren (2009:91). I fallet att uppleva sig själv 
som osynlig, genom att individerna i ens omgivning inte uppmärksammar en, faller in under 
den fjärde platsen, att inte få något erkännande alls, genom att oavsiktligt eller avsiktligt 
missakta någon.  
 
Feedback är erkännande, tycker intervjupersonerna. ”Erkännande är väl att synas, att det man 
säger och gör får någon form av respons, oavsett om det är positivt eller negativt” tycker en 
intervjuperson. ”Även om  man får negativ, eller ja, konstruktiv kritik, så blir man ju ändå 
sedd.” En annan intervjuperson menar att grunden till erkännande är att personer runt om 
kring ska kunna   
 
Hansen & Hermanssons (2013) studie visade också på att feedback, eller återkoppling, är ett 
sätt som erkännande yttrar sig genom. När återkoppling eller feedback ges som erkännande, 
rör det sig främst om någon form av resultat, en prestation. Vad som är intressant är att 
intervjupersonerna ansåg att både positiv och negativ, eller konstruktiv, feedback, är att få 

Sätt av erkännande Social aktning; att individen får respekt och blir omtyckt av gruppen 
funktionärer på Friskis&Svettis. 

Dimension av 
personlighet 

Egenskaper och förmågor; att komma med bra idéer, bidra till en 
positiv anda, vara en bra ledare, sprida glädje. 

 Former av 
erkännande 

Värdegemenskap (solidaritet); individen tillåts vara en aktiv del av 
gemenskapen som är Friskis&Svettis funktionärer. 

Utvecklingspotential Individualisering, utjämning; varje individ blir sedd unikt genom sina 
egenskaper. Utjämningen syftar till att detta gäller alla inom 

värdegemenskapen Friskis&Svettis funktionärer. 
Praktiskt förhållande 

till sig själv 
Självkänsla; att känna sig värdefull som människa. 

Former av 
respektlöshet 

Nedsättande, förolämpning; att inte få uppskattning för investerad 
tid eller att inte få beröm för sitt pass. 

Hotad del av 
personligheten 

”Heder”, värdighet; att känna sig osynlig, som leder till att individen 
funderar på att avsluta sitt ideella engagemang 
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erkännande. Då blir man i alla fall sedd och får möjlighet att utvecklas i sitt uppdrag. Bianca 
uttryckte särskilt att utveckling i sitt ideella uppdrag är en sorts rättighet som en funktionär 
har. Negativ feedback ger möjlighet att korrigera någonting, varpå feedbacken ses som en 
möjlighet att utvecklas, given av den som gav feedback. Det är på sätt och vis ett medel för 
att visa omtänksamhet, då man ger någon annan möjlighet att bli bättre, vilket gynnar både en 
själv och föreningen, som man självmant valt att engagera sig i. Ibland sätts negativ feedback 
i relation till vad intervjupersonerna anser vara motsatsen – att inte bli sedd alls. Återigen är 
osynligheten det värsta som finns i detta sammanhang, en moralisk kränkning enligt Honneth 
(1995). Det är individens värdighet som hotas av att inte bli erkänd, se figur 11. 
Solidaritetsnivån av erkännande kännetecknas av uppskattning och värdefull omtanke för en 
annan individs framgång med strävan mot ett för gruppen gemensamt mål. Att då varken få 
positiv eller negativ feedback, medför att individen i en grupp inte får möjlighet att röra sig 
mot det gemensamma målet. Det gemensamma målet för Friskis&Svettis är att få så många 
människor som möjligt att röra på sig med visionen om att människor ska le när de tänker på 
träning. Att då i en situation uppleva sig själv som osynlig, hotar värdigheten hos individen 
(Honneth, 1995). Heidegren (2009) poängterar att det inte enbart handlar om att tolerera 
någon annan, utan att uppriktigt värdesätta och uppmuntra andra individer inom gruppen, 
vilket i det här fallet förstärker det som intervjupersonerna säger; att vara osynlig är det 
värsta. Caroline resonerar kring huruvida erkännande är att bli sedd både positivt och 
negativt: 
 

Det finns ju negativa sätt att bli bekräftad på, till exempel på sociala 
medier idag när folk lägger ut bilder på sig själv…man får ju en slags 
bekräftelse, men jag vet inte om jag skulle säga att den är positiv 
egentligen. 

 
På frågan om det spelar någon roll om bekräftelsen är positiv eller negativ så säger hon att 
”Ja, det tror jag nog att det har. Jag tror inte att det [negativ bekräftelse, förf. anm.] i längden 
leder till något bra”. Hon menar på att den bekräftelse man får genom att negativt sedd 
egentligen är ett behov av någonting annat, att någonting saknas hon den personen som ”nöjer 
sig” med att bli sedd på ett negativt sätt, och tar sociala medier som ett exempel. Att ta bilder 
på sig själv – ofta lättklädda – medför ofta mycket respons, menar hon. Responsen är dock 
inte alltid positiv, utan elaka kommentarer förekommer också. Även om de elaka 
kommentarerna är negativa, så är det ju ändå en kommentar, att bli sedd. De elaka 
kommentarerna är att betrakta som en förolämpning som hotar en individs värdighet, enligt 
Honneths (1995) struktur över relationen i erkännandenivån solidaritet (figur 11).  
 
Caroline tänker att det inte är sunt i det lång loppet att få negativ bekräftelse. Det är ett dolt 
behov av någonting annat, förmodligen kärleksfull bekräftelse, tror hon. Även om Maslows 
(1943) behovshierarki har ifrågasatts många gånger, är den tydligt tillämpbar här, då den visar 
att när någonting blir skevt, som i Carolines exempel, då ligger ett otillfredsställt behov dolt 
under, i det här fallet den negativa bekräftelsen. De sociala behoven så som att vänskap och 
kärlek är inte helt tillfredsställda ifall den negativa bekräftelsen används som ett sätt för att 
känna sig sedd och erkänd. Negativ feedback är dock i många fall konstruktiv kritik, ofta om 
någonting som är trasigt, fel eller dylikt, men framförd på ett osmidigt sätt. Det illustreras av 
ett flertal exempel som intervjupersonerna berättar om att medlemmarna framför. Det kan 
gälla att en bastulampa är trasig eller att volymen på ett pass är för hög. De båda exemplen i 
sig är konstruktiva så till vida att de faktiskt går att åtgärda, men framförandet är ibland 
barskt, i önskan om omedelbart åtgärdande.  
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Utan att komma in på en djuplodande diskussion om olika generationer och deras behov av 
beröm, så ses en ganska tydlig åtskillnad mellan de intervjupersoner som är äldre än femtio, 
och de som är yngre. Avsaknad av klagomål tolkas som att allt är bra, som ett erkännande. 
Om ingen säger någonting om åtgärder eller dylikt, då uppfattas det som ett erkännande på att 
uppgifterna har blivit väl utförda. Utvecklingspotentialen i erkännandets uttryckssätt sker 
genom individualiserande enligt Honneths (1995) figur och för bland annat Henrik är det ett 
tillräckligt erkännande att inga klagomål framförs. För honom betyder att hans ansträngning 
och arbetsinsats har gjorts till belåtenhet enligt de som sedan använder utrustningen. Eftersom 
att arbetsinsatsen är tillräcklig, kan det också tolkas som att Henriks kunnande inom området 
är bra, vilket faller tillbaka på honom som person, att han är kompetent i det han gör i sitt 
ideella uppdrag. 
 

5.2.2 Vilja att få erkännande 
 
Intervjupersonerna medger på något sätt att de har ett behov av att få erkännande, vilket ligger 
i linje med Maslows (1943) behovshierarki, illustrerad i figur 8. För att svara på 
frågeställningen angående om huruvida det är viktigt för individen att bli erkänd, och i så fall 
varför, ställdes också under intervjun frågan kring vad det får för konsekvenser om eller när 
individen inte känner sig erkänd. Detta tydliggör resonemanget hos de som först inte upplevt 
erkännande som särskilt viktigt för dem. När de resonerar kring om man inte blir erkänd över 
huvud taget, så framstår en bild av att det ändå är av vikt att få någon sorts erkännande. 
Konsekvenserna för den personliga uppfattningen om man inte får erkännande är enligt 
Honneth (1995) att individens värdighet och heder hotas. Individen känner sig då inte som en 
värdig del av gemenskapen. Uppfattningen om vad erkännande är för något varierar, vilket 
presenterades i förra avsnittet, men även på vilket sätt man vill få erkännande. 
 
Intervjupersonerna uttrycker att viljan att få erkännande är att de vill få bekräftelse på att det 
de gör tas emot på rätt sätt. Uttryckt glädje hos någon annan, efter exempelvis ett genomfört 
pass, är vad en ledare anser vara det där lilla extra, som gör att det är roligt, gång på gång. 
Både när medlemmar kommer tillbaka och går på passet nästan alltid, men även medlemmar 
som är där för första gången, som blir positivt överraskade, känns som ett erkännande. 
Erkännandet uppfattas när medlemmarna uttrycker direkt efteråt att passet var härligt och 
tufft, bra musik, och hur trötta de blev efteråt men att de med all säkerhet kommer tillbaka 
nästa vecka. Det personliga i att en annan människa tar sig tid att aktivt tala om för en annan 
att ”tack för ditt pass, det var jättehärligt!”, upplevs som erkännande och uppskattas mest, 
eftersom att det är riktat direkt till den enskilda individen. Massutskick via mail, från 
exempelvis styrelse och kansli uppfattas inte som så uppskattande, i förhållande till det 
personliga erkännandet och det personliga mötet som blir i och med det. Massutskicken är på 
så vis ”avkönade”. I mailet finns inget personligt möte, ingen ögonkontakt som utstrålar 
värme och uppskattning. Det finns en önskan om att även andra än medlemmarna ska bli 
bättre på att ge erkännande på ett mer personligt sätt.  
 
Att erkännande kan vara både positivt och negativt är något som flera av intervjupersonerna 
resonerar kring. Några resonerar kring det faktum att negativ, eller konstruktiv kritik, också är 
att bli sedd och att det faktiskt är bra. Det som inte är bra alls, är ifall ingen säger någonting 
över huvud taget, som Bianca uttryckte det: ”Får man ingenting alls, då vet man ju inte om 
någon ens har märkt att jag har varit här.” Andra intervjupersoner reflekterar på liknande sätt 
gällande frågan om vad det får för konsekvenser för dem om eller när de inte känner sig 
erkända. Elsa resonerar kring varför hon vill få erkännande: 
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Man vill ju få någon slags respons, och det vill man ju få i form av 
ett erkännande att man liksom… ja, men att någon uppmärksammar 
att man gör någonting överhuvudtaget. För jag menar, om jag var 
med och ingen ens märkte att jag var här, då skulle jag nog sluta gå 
hit tror jag. 

 
I och med att medlemmarna är Friskis&Svettis (se figur 1), är det relevant att erkännandet 
från dem uppskattas mest. Dock är det de ideellt engagerade emellan, som påfyllningen av 
erkännande behöver strömma till, för att funktionärerna ska vilja fortsätta arbeta ideellt i 
föreningen. Om individen uppfattar sig själv som mindre behövd och snudd på osynlig så 
börjar funderingar om att avsluta sitt ideella engagemang att gro. Konsekvensen av att inte få 
erkännande skulle vara att de inte skulle fortsätta att komma och engagera sig, de skulle helt 
enkelt sluta. Funderingar som ”varför ska jag vara kvar här, det är ändå ingen som uppskattar 
att jag lägger ner tid” landar förhållandevis snabbt när erkännandet uteblivit. Värdigheten, 
som Honneth (1995) talar om, hotas vid förvägrat erkännande, och för att skydda sin 
värdighet och också sin självkänsla, väljer man hellre att sluta.  
 
Det finns även en tendens till ett vad som förefaller vara blygsamt förhållande till erkännande. 
Som Filip uttryckte det: ”erkänd och erkänd… det är ju inte direkt som att man har gjort 
någonting”. Detta indikerar på en blygsam inställning till att behöva bli erkänd för vad man 
har uträttat. En tolkning som kan göras här är att erkännandet sitter i att få vara med i 
gemenskapen från första början, att höra till. Det ligger också i linje med Honneths (1995) 
strukturering i figur 11. Erkännandet kan vara att bara få vara med i värdegemenskapen. Det 
kanske kan ligga någonting främmande i ordet erkännande i sig, att det förefaller högtidligt, 
vilket medför tvivlandet på att erkännande kan tillämpas på den individ som inte upplever sig 
ha ”gjort någonting”, som Filip sa.  
 
Erkännande innebär att vi blir till i social interaktion med andra människor. Ju fler ställen vi 
interagerar på, desto ”mer” blir vi till, genom att det stärker oss. Det gäller kanske framför allt 
om vi interagerar med människor i sammanhang som vi har valt helt och hållet själva, som i 
ett ideellt engagemang. Honneth (1995, 2003) presenterar inte någon hierarkisk ordning kring 
vilka individer det är viktigast att få erkännande från i sin teori, mer än att alla människor ska 
ha rätt till sin personliga frihet och rätt att bestämma över sina egna liv (2003:110). I detta 
sammanhang tolkas det som att oavsett vilken position en individ har i en grupp, så är det lika 
viktigt att få erkännande från flera, oberoende av titel eller position. Hansen & Hermansson 
(2013) anger att ifall erkännande kommer från ledningens håll är lön och utökat handlings-
utrymme det viktigaste sättet att visa erkännande genom. Inom Friskis&Svettis Karlstad 
saknas lön som erkännandeinstrument i och med idealiteten, varpå erkännandet från ledning 
och kansli uppfattas som vilket annat erkännande som helst. För att tydliggöra vikten av att få 
erkännande av främst medlemmarna som deltar på passen snarare än ”chefen”, sa Anton att 
”det är inte viktigare för mig att verksamhetschefen ser nöjd ut när hon går ut ur salen än 
någon av alla de andra motionärerna”. Det spelar ingen roll från vem erkännandet kommer, 
bara det kommer och är uppriktigt och personligt.  
 
Positiva kommentarer som intervjupersonerna vidarebefordrar leder i förlängningen till att ett 
klimat skapas där det är naturligt att sprida positiva kommentarer i form av beröm och 
komplimang, en uttryckt uppskattning som är riktad till en specifik person. Det kan relateras 
till Hansen och Hermanssons (2013) resultat att denna sociala form av erkännande lägger 
grunden för mänsklig samvaro och sätter ramarna för hur man vill att klimatet ska vara inom 
en organisation. Att hålla fast vid detta – goda – beteende bidrar till en god stämning vilket 
gör att flera trivs bättre, en uppåtgående spiral. På liknande sätt skulle det vara rimligt att anta 
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att om beteendet var det motsatta, att dessa komplimanger inte vidarebefordrades alls, så 
skulle istället en nedåtgående spiral kunna uppstå där berömmet som mottags av en person 
om en annan person men inte vidarebefordras till den det handlar om, skulle medföra en 
instängd känsla i föreningen.  
 

5.3 Friskis&Svettis – en arena för erkännande 
 
Resultatet visar på intervjupersonernas inställning till de personer som de kommer i kontakt 
med genom sitt ideella engagemang och huruvida de upplever att de blir erkända i sitt ideella 
arbete. 
 
5.3.1 Vänner eller kollegor? 
 
Beroende på vad det är för uppgifter intervjupersonerna utför uppfattar de personerna som de 
får kontakt med på olika sätt. Det kan påverka på vilket sätt intervjupersonerna upplever att 
de blir erkända, om de blir det, vilket kan kopplas till Hansens och Hermanssons (2013) 
studie, som resulterade i att erkännandet människor emellan bidrar till en bättre atmosfär och 
att man arbetar bättre tillsammans. Ledare anger tydligare att de upplever personerna som de 
kommer i kontakt med genom sitt ideella engagemang som vänner eller åtminstone bekanta. 
De som har mer administrativa uppgifter, som receptionsvärdar eller styrelse, kopplar till viss 
del ihop uppgifterna med relationerna till personerna inom samma grupp och tenderar att 
relatera det mer till ett kollega-kollega-förhållande. Här kommer en till nivå av erkännande in, 
kärlek, som symboliserar de nära relationerna som också finns i föreningen. 
 

Figur 12. Uppsatsförfattarens tillämpning av Honneths (1995:129) strukturering på relation av erkännandenivån 
kärlek och solidaritet (del av figur 7). Tillämpning sker efter semikolon i respektive rad i mitten- och 
högerkolumen. 

 
Sätt av erkännande 

Emotionellt stöd; Att en utvald 
individ finns till hands i olika lägen 

Social aktning;  att individen får 
respekt och blir omtyckt av 
gruppen funktionärer på 
Friskis&Svettis. 

 
Dimension av 
personlighet 

Behov och känslor; konkret 
tillfredsställda när behov upp-
kommer, ex. närhet, samtala. 

Egenskaper och förmågor;  att 
komma med bra idéer, bidra till en 
positiv anda, vara en bra ledare, 
sprida glädje. 

 
Former av 

erkännande 

Primära relationer (kärlek, 
vänskap); intima relationer, bästa 
vännen m.m. 

Värdegemenskap (solidaritet);  
tillåtas vara en aktiv del av 
gemenskapen som är 
Friskis&Svettis funktionärer. 

 
Utvecklingspotential 

 
- 
  
 

Individualisering, utjämning; direkt 
och unikt till en individ men 
utjämning i form av lika mycket till 
alla  

Praktiskt förhållande 
till sig själv 

Grundläggande självförtroende; 
individens tilltro till sin egna 
förmåga. 

Självkänsla; att känna sig värdefull 
som människa. 

 
Former av 

respektlöshet 
 

Övergrepp, våldtäkt; psykiska och 
fysiska upplevda övergrepp. 

Nedsättande, förolämpning;  att 
inte få uppskattning för investerad 
tid eller att inte få beröm för sitt 
pass. 

 
Hotad del av 

personligheten 

Fysisk integritet; bli sviken, 
förnedrad eller övergiven. 

”Heder”, värdighet;  att känna sig 
osynlig, som leder till att individen 
funderar på att avsluta sitt ideella 
engagemang 
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De av intervjupersonerna som angav att de uppfattade de personer som de kommer i kontakt 
med genom sitt ideella engagemang på Friskis&Svettis som vänner, uppfattar dem som 
vänner främst för att de också umgås på fritiden, vid sidan av sitt ideella engagemang. ”Man 
blir som en liten familj här” sa Bianca, och tillade att många av de vänner som hon fått genom 
sitt ideella engagemang på Friskis&Svettis umgås hon med privat och de är nära vänner. 
Vänner kanske inte oftare ger erkännande, men det känns att de är vänner. Honneth (1995) 
trycker på just de grundläggande behoven och känslorna. Det känns helt enkelt bra och tryggt 
i vänskapen. Denna mest grundläggande erkännandenivån saknar utvecklingspotential i det 
att behoven och känslorna är enbart avsedda för att tillfredsställa den enskilda individen i 
erkännandet.  

 
Solidaritetsnivån är mer kopplad till de som uppfattar de andra ideellt engagerade på 
Friskis&Svettis som kollegor, eller bekanta. Uppfattningen av att det var konstigt att benämna 
de andra funktionärerna som kollegor, eftersom att kollegor är så förknippat med lönearbete. 
Återigen har normen av lönearbete sina spår även här, hur vi ser på andra ideellt arbetande. 
En intervjuperson talar om att grupperingar som fanns förr har börjat luckras upp och att 
därigenom känns de andra funktionärerna mer som kollegor, i mening att de är mer 
professionella nu. Förr upplevdes mer hierarkiska grupperingar, som hindrade känslan av att 
de var kollegor. Numera upplevs dock funktionärerna som kollegor, men med en vänskaplig 
känsla dem emellan av den intervjupersonen. De hierarkiska strukturerna som fanns förut 
upplevs dock till viss del även fortfarande, vilket tydliggörs av en intervjupersons upplevelse 
av att inte träffa på så många överhuvudtaget. Ifall hon ska beskriva de andra funktionärerna 
så uppfattar hon dem som ”avlägsna” kollegor, i bemärkelsen att hon känner sig nästan 
frikopplad från organisationen. Den egna funktionärsgruppen är egentligen ingen grupp, för 
de träffas aldrig och har möten. Intervjupersonen tror att ifall de som grupp stärktes och lärde 
känna varandra bättre, skulle de uppskatta sitt ideella uppdrag mer och få en tydligare roll 
som andra funktionärsgrupper också uppskattar. Enligt Honneths (1995:129) struktur och 
Heidegrens (2009:91) skala över erkännande, tycks det vara rimligt att också tänka sig att 
olika funktionärsgrupper erkänner eller inte erkänner varandra. I denna situation, när en 
funktionärsgrupp upplevs som enskilda individer som råkar ha samma sorts uppdrag men 
utan gruppkänsla och blir osynliga för andra funktionärsgrupper, är det logiskt att tala om att 
hedern hotas. Hedern i att ha ett visst ideellt uppdrag hotas för att individen som har 
uppdraget känner sig osynlig i förhållande till andra funktionärsgrupper och därmed andra 
ideellt engagerade individer. I skalan över erkännande kan det tolkas in under den fjärde 
platsen, att inte få något erkännande alls, att inte uppmärksamma en persons ansträngning, 
oavsiktligt eller avsiktligt. I nästa avsnitt behandlas intervjupersonernas upplevelse av att 
känna sig erkända på Friskis&Svettis mer ingående. 
 

5.3.2 Erkänd på Friskis&Svettis Karlstad 
 
Intervjupersonerna säger att de upplever att de får erkännande eller känner sig erkända i sitt 
uppdrag, mer eller mindre. Det är en förutsättning för att ha lust och ork att utföra sitt ideella 
uppdrag, och är den enskilt viktigaste anledningen till att de fortsätter. Precis som Honneths 
(1995, 2003) teori kring att det är fundamentalt för människan att få erkännande för att kunna 
skapa en positiv självbild och förverkliga sig själva, verkar det vara lika grundläggande för de 
intervjuade funktionärerna på Friskis&Svettis för att vilja fortsätta med sitt engagemang. 
Vissa av intervjupersonerna har varit engagerade ända sedan föreningen grundades i Karlstad 
1986 eller i vart fall uppåt tjugo år, och samtliga av dem menar att eftersom de upplever att de 
blir erkända i sitt uppdrag, så känns det naturligt att vara kvar. Gunnel, som inte varit ideellt 
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engagerad i någon annan förening, menar att det är just för att hon känner sig hörd och sedd 
som det varit aktuellt att vara kvar, år efter år. Daniela menar att det skulle inte spela någon 
roll ifall hon fick hundra eller tvåhundra kronor för varje pass, som arvode. Eftersom att det 
ideella engagemanget är så starkt präglat av frånvaron av ekonomisk ersättning, så flyttas 
fokus till andra typer av ”ersättning”, som erkännande. Daniela betonade vad hon får ut av sitt 
ideella engagemang, som kan kopplas till uttryckt erkännande: ”[…] här får man inte i form 
av pengar utan här får man i form av energi, glädje, kraft och så vidare”. Det är känslan av 
erkännande som mångt och mycket resulterar i att intervjupersonerna väljer att fortsätta 
engagera sig. Utan det, skulle de antagligen sluta. 
 
Det finns dock situationer där det verkar som erkännandet förvägras individer genom 
avsiktlig missaktning. Heidegren (2009) betonar att sådana situationer uppstår när handlingar 
och uttryckta ord ger signaler om respektlöshet och överlägsenhet. I sådana situationer har 
upplevd respektlöshet från någon annan i kombination med att individen känt sig nedtryckt 
varit grundstenen i att man känt att man blivit förvägrad erkännande. Det är också i sådana 
sammanhang som individen känner att den skulle vilja få mer erkännande, främst från 
styrelsens håll, genom tydlig, ärlig uppskattning. Det verkar också som att när erkännandet 
inte erhålls från andra funktionärer, så vänds allt hopp till medlemmarna. Det är också dem 
som utgör den största och viktigaste grunden till varför intervjupersonerna känner sig erkända 
i sina uppdrag. Situationerna i vilka intervjupersonerna inte känner sig erkända, gör att de 
lättare börjar fundera på ifall de verkligen ska vara kvar i organisationen. Feedback är som 
konstaterats tidigare någonting bra, ifall den förmedlas utan pekpinnar. I de situationer där 
individer upplevt ett förvägrat erkännande, så handlar det om en överlägsenhet uttryckt från 
andra individer som upplevs vara i en inre krets, som informellt sett bestämmer och har mer 
att säga till om än andra individer. Feedback som inte uttrycks som feedback, utan som 
nedsättande kommentarer och pekpinnar, är inte feedback och ger inte möjlighet till 
utveckling, vilket enligt Bianca är en rättighet i sitt ideella uppdrag. ”Pekpinnar hör inte 
hemma på Friskis&Svettis” uttryckte en intervjuperson. Avsaknaden av erkännande lämnar 
inte en lika skön känsla i bröstet som annars, uttryckte en annan intervjuperson. På frågan om 
vad det får för konsekvenser om eller när personen inte känner sig erkänd, sa en 
intervjuperson som är ledare följande: 
 

Man kan mötas av lite tveksamhet och de [medlemmarna, förf. anm.] 
kanske blir lite nollställda och det känner man av som ledare alltså, 
det blir liksom inte samma sköna känsla i bröstet efteråt när folk 
tittar på skorna när de går ut och kanske inte ens en gång säger ’tack 
och hej’. Det är centralt att få den där, vad man nu ska kalla det för, 
verbala ryggdunken. 

 
Viljan försvinner och humöret påverkar negativt. Huruvida man upplever sig erkänd och 
huruvida man kan tackla de tillfällen då man inte känner sig erkänd har till viss del att göra 
med personligheten menar en intervjuperson. Ett exempel på en strategi för att ersätta 
avsaknad av erkännande är att erkänna sig själv istället, ”klappa sig själv på axeln” som 
intervjupersonen sa. Det finns dock inte något allmängiltigt mått på hur mycket eller lite 
erkännande som är tillräckligt. Det har att göra med hur individen som får eller inte får 
erkännande uppfattar det (Heidegren, 2009:93f). Av den anledningen är det därför 
betydelsefullt att utgå från sig själv se sig själv utifrån och reflektera över hur man själv 
skulle uppfatta olika situationer om man hade stött på sig själv i en viss situation.  
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5.4. Är erkännandet olika beroende på om arbetet är ideellt eller avlönat? 
 
Den fjärde frågeställningens intention är att undersöka ifall det finns några skillnader mellan 
erkännande inom ideellt arbete och erkännande inom förvärvsarbete. Den tidigare av de två 
finns det så gott  som ingen forskning alls på, varpå det blir relevant att använda sig av delar 
resultatet i Hansens och Hermanssons (2013) studie som grund för att sedan ur empirin 
undersöka om det går att finna kopplingar till erkännandets konsekvenser sett till ideellt 
arbete. 
 

5.4.1 Erkännande inom det ideella arbetet på Friskis&Svettis 
 
Friskis&Svettis är sina medlemmar, anges det i organisationsskissen för Friskis&Svettis 
Karlstad (se kapitel 2). Medlemsdemokrati är en princip som är grundläggande för hela den 
svenska folkrörelsen, beskriven av Johansson (1980). Filip berättar om hur just den 
medlemsdemokratin har ett direktinflytande i arbetssättet för många funktionärer på 
Syrefabriken.  
 

Det är ju så på ett vis, att negativ feedback också är bra. Vår funktion är ju 
att förmedla tjänsterna, som värd och funktionär, men man ska också 
kunna följa upp åt båda håll. Det är ju det de här lapparna har kommit 
fram för. […] den funktionen har väldigt stor betydelse faktiskt, för nu 
kan folk tänka till och sätta upp sin lapp. 

 
Genom att medlemmarna tar sig tid att säga till om någonting exempelvis är trasigt, saknas 
eller är dåligt, ges indirekt en möjlighet för funktionären att göra ett bra arbete, genom att 
förmedla den inkomna informationen och bidra till förändring. Den förändringen kan vara 
både snabb och direkt, eller vänta lite på sig, men få långtgående positiva effekter. Flera 
intervjupersoner uppfattar även ett klagomål som en typ av erkännande. Det ses som en 
möjlighet till att bidra till en förbättring, varpå individen vet med sig att när en förändring går 
igenom, så är det hen som var den som vidarebefordrade klagomålet. Den funktionen, att följa 
upp och vara en länk i organisationen, är en uppskattad sådan. Filip brukar också vara 
noggrann med att tala om för både medlemmar och funktionärer att det är bra ifall synpunkter 
kommer fram och tackar även personer när de kommer med synpunkterna. Han ger ett 
exempel på hur han kan säga till någon annan funktionär eller en medlem som tar sig tiden: 
 

’Märker du något, tala om det för oss, kom till oss med det så kan vi 
förmedla det’. 
[…] ’Vad hyggligt att du tar dig tid att tala om det för oss’.  

 
Genom att be om feedback underlättar det arbetet med att förbättra verksamheten och i sin tur 
framöver kunna få uppskattning från medlemmar eller andra funktionärer när någonting är 
åtgärdat. På liknande sätt vidarebefordras även positiv feedback, en självklarhet tycker 
Bianca. Detta ligger i linje med det Honneth (2003) menar, om att det finns en moralisk 
förpliktelse till att erkänna andra individer för att själv bli erkänd.  
 

5.4.3 Skillnader i erkännande 
 
Hansen & Hermanssons (2013) studie resulterade i att arbetstagarna uppfattade erkännande 
som nödvändigt. Det enskilt viktigaste instrumentet för ledningens uppskattning var lönen. 
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Inom det ideella arbetet på Friskis&Svettis finns uppfattningen att man blir hörd och sedd 
mer inom ett ideellt arbete än på en ”vanlig” arbetsplats. Det tar sig i uttryck bland annat hur 
schemaläggning sker, och flexibiliteten i att kunna byta pass med någon annan utan att det får 
konsekvenser för den som byter bort sin tid en gång eller två.  
 
Det finns inte heller någon önskan om att få erkännande genom monetär ersättning, lön. I 
Hansen & Hermanssons (2013) visade det sig att lön var viktigast, ifall erkännandet 
förmedlades från ledningen. Så verkar inte vara inte fallet i denna studie. Det beror dels på att 
det är just ideellt arbete, och att, som också flera av respondenterna i Essens (2008) studie 
angav, ekonomisk ersättning känns fel. Ideellt arbete är ideellt just för att det är oavlönat. Det 
är dock möjligt att prata om en annan typ av ersättning i form av positiva känslotillstånd som 
den ideella arbetsinsatsen för med sig.  
 
En markant skillnad är den att intervjupersoner uttrycker att den viktigaste avsändaren av 
erkännande är medlemmarna, eller motionärerna. Motsvarigheten i ett företag eller inom 
offentlig sektor vid förvärvsarbete är kunder eller medborgare. I Hansen och Hermanssons 
(2013) studie var erkännande från kunder eller leverantörer närmast perifer i sin betydelse. 
 
Sammanfattningsvis skulle det vara rimligt att säga att det personliga, direkta erkännandet, 
uttryckt genom uttalad uppskattning, från medlemmar, styrelse och anställda samt andra 
funktionärer är det som symboliserar lön i ett förvärvsarbete. På liknande sätt som lön 
utbetalas regelbundet till en anställd inom ett förvärvsarbete, krävs det att erkännande 
”utbetalas” regelbundet på ett sätt som den enskilde funktionären uppfattar som tillbörligt, det 
vill säga tillräckligt och på rätt sätt.  
 
 

Likheter       Skillnader 
♦ Erkännandets stora 

betydelse för individen. 
 

♦ Erkännande upplevs som 
någonting positivt. 

 
♦ Behov av kontinuerlig 

påfyllning, ”utbetalning”. 

♦ Den mest betydelsefulla 
avsändaren av erkännande. 

 
♦ Det viktigaste sättet att visa 

erkännande genom. 
 
♦ Betydelsen av negativ eller 

konstruktiv feedback. 
 
♦ Sedd och hörd mer i ideellt 

arbete än förvärvsarbete, sett 
till schemaläggning m.m.. 

 
♦ Erhållande av erkännande som 

förutsättning för att inte avsluta 
ideellt engagemang. 

 
 
Figur 13: Uppsatsförfattarens komparativa analys av erkännande inom förvärvsarbete och erkännande inom 
ideellt arbete. Figuren berör endast inom vilka områden det finns likheter och skillnader. Vilka likheterna och 
skillnaderna är återfinns i texten ovanför figuren. 
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6 Slutsats och diskussion 
 
 
Detta kapitel utgör studiens slutsatser samt av avslutande diskussion med utgångspunkt i 
resultatet och metodiken. Avslutningsvis ges uppslag och idéer för framtida forskning som 
kan utveckla området ideellt arbete inom idrottsrörelsen i allmänhet, och Friskis&Svettis i 
synnerhet. 
 
 

6.1 Slutsatser 
 
Vad har ideellt arbete för betydelse för individen inom Friskis&Svettis Karlstad? 
 
En slutsats som kan drar är att ideellt arbete är att betrakta som arbete, beroende på 
tidsåtgång, uppgifternas karaktär och genomförandets kvalitet. Eftersom att Friskis&Svettis 
verksamhet och de som engagerar sig ideellt i föreningen syftar till att så många som möjligt 
ska röra på sig kan det ideella arbetet i Friskis&Svettis betraktas som arbete enligt Novarras 
(1980) definition. Det med anledningen av att människan är byggd för rörelse och får ökat 
välbefinnande från rörelse och det finns en stor mättnad i forskning om nyttan av att röra på 
sig. Av resultatet och analysen av det kan slutsatsen dras att det ideella arbetet på 
Friskis&Svettis Karlstad har en stor betydelse för intervjupersonerna i denna studie och det 
ideella arbetet får ta en central plats i deras liv. Rollen som funktionär är identitetsskapande, 
både för de intervjupersoner som är i arbetslivet och de som lämnat yrkeslivet bakom sig och 
numera är pensionärer. De som fortfarande har yrkeslivet framför sig i denna studie upplever 
det ideella arbetet dels som en plats att få vänner och ingå i en gemenskap, dels en möjlighet 
att få erfarenhet av arbete, vilket bekräftar de teorier som legat till grund för studien. 
 
Är det i allmänhet viktigt för individen att bli erkänd och i så fall varför?  
 
Slutsatsen är att erkännandet är oerhört viktigt, vare sig intervjupersonerna aktivt tyckte det 
eller genom att konsekvenserna av att inte bli det var stora. Utan erkännande är individen 
osynlig vilket beskrivs som någonting negativt. Erkännande ska vara personligt. Det är ingen 
bra idé att försöka maila ut erkännande till tiotals, eller till och med hundratals personer på en 
och samma gång, när avsändaren kanske inte känns pålitlig i det massutskickade erkännandet. 
Anledningarna till varför avsändaren inte känns pålitlig kan vara flera men en möjlig sådan är 
att det personliga mötet uteblivit och därför känns inte avsändaren igen. Individen som får det 
avkönade erkännandet kan inte avgöra ifall avsändaren är uppriktig eller ifall det bara är för 
sakens skull som det kommer. En viktig slutsats från denna studie är att viljan att fortsätta 
engagera sig vilar sig till mångt och mycket på att individen får erkännande och känner sig 
som en viktig del i den gemenskap som de säger att Friskis&Svettis är.  
 
Är ideellt arbete på Friskis&Svettis Karlstad en arena för individen att bli erkänd på och i så 
fall varför? 
 
Slutsatsen är att funktionärerna upplever sig erkända på Friskis&Svettis Karlstad men på 
olika sätt och medlemmarna i Friskis&Svettis är de som till stor del gör att intervjupersonerna 
i denna studie känner sig erkända. Genom att medlemmarna säger ”tack”, ”hej” och ”hej då” 
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upplever mötesplatsvärdar sig sedda, uppskattade och därmed erkända. Ledarna upplever i 
allra högsta grad att de blir erkända då de ofta får feedback och beröm för sitt pass av 
medlemmarna som närvarar. Det är även tydligt över de intervjuade att medlemmarnas 
erkännande är det viktigaste. Det kan också vara så just för att medlemmarna är den 
vanligaste avsändaren. Det innebär dock inte att exempelvis andra funktionärers och 
styrelsens erkännande är utan vikt. Det finns dock en önskan om att erkännandet borde vara 
mer direkt och personligt riktat. Slutsatsen som kan dras är att Friskis&Svettis Karlstad är en 
arena för erkännande eftersom att alla sociala sammanhang där individen ingår i en grupp och 
känner att den för erkännande kan räknas som en arena för att bli erkänd på. För att förbättra 
förmågan att erkänna varandra inom organisationen är det relevant för varje individ att blicka 
inåt. Genom att samtliga individer som är ideellt engagerade på Friskis&Svettis Karlstad 
blickar inåt och känner efter ifall man upplever sig själv erkänd, för att sedan uttrycka mer 
erkännande till andra, skulle det troligen bildas ett klimat där erkännande funktionärer 
emellan som upplevdes som minst lika viktigt som medlemmarnas. 
 
Skiljer sig erkännande inom ideellt arbete från erkännande inom förvärvsarbete och i så fall 
hur? 
 
Slutsatsen är att det finns både likheter och skillnader i erkännande inom ideellt arbete och 
erkännande i förvärvsarbete, med utgångspunkt i Hansen och Hermanssons(2013) studie. 
Likheterna är att erkännandet har stor betydelse för alla individer, oavsett om det är ideellt 
arbete eller förvärvsarbete. Erkännande upplevs som någonting positivt, och individen har ett 
behov av en kontinuerlig påfyllning av erkännande. Skillnader som uppfattats är vem eller 
vilka som är den viktigaste avsändaren av erkännande, där medlemmarna i föreningen 
uppfattades som den viktigaste avsändaren i denna studie. Det viktigaste sättet att visa 
erkännande genom är en annan skiljepunkt, där lön som ett viktigt erkännandeinstrument 
inom förvärvsarbete inte finns inom ideellt arbete. Feedback och att bli sedd är de viktigaste 
sätten att bli erkänd på, på Friskis&Svettis Karlstad. Att få erkännande är en förutsättning för 
att inte avsluta sitt ideella engagemang, vilket skiljer sig från förvärvsarbete på så sätt att det 
vore olagligt att inte betala ut lön till anställda. Lön inom förvärvsarbete är en självklarhet 
och därför ses exempelvis stöd från kollegor som en mycket viktig erkännandefaktor inom 
förvärvsarbete. Det ideella arbetet är mer flexibelt sett till bland annat schemaläggning, vilket 
medför att individen upplever sig mer sedd och hörd än inom förvärvsarbete. 
 

6.2 Diskussion 
 
Efter denna studie reflekterade jag över hur öppna intervjupersonerna har varit i sina 
berättelser och exempel ur sitt ideella engagemang. Jag upplever att intervjupersonerna har 
givit av sig själva och berättat mycket ingående om exempel och erfarenheter i föreningen 
som kräver ett stort förtroende hos intervjuaren.  
 
Förförståelse kan vara både positivt och negativt. Utan ordentlig förberedelse tenderar 
förförståelsen att medföra negativa konsekvenser för studien. Det kräver mer av en som 
uppsatsförfattare, att förbereda sig själv på sina egna reaktioner men att kunna förhålla sig 
förhållandevis neutral till dem. Närvänen (1999) varnar i stort sett för att utföra studier inom 
områden där förförståelsen kan vara stor, eftersom att studien lätt kan tappa sin trovärdighet. 
Genom att göra en ordentlig genomläsning kring vad som kan medföra lägre trovärdighet, 
men med gedigen förberedelse och att vara aktiv i sina anteckningar och reflektioner efter 
intervjuerna men innan transkriberingarna hjälper mycket, att sortera ut vad jag kan ha lagt i 
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deras ord och vad som faktiskt har sagts. Att undersöka ett så pass teoretiskt tungt begrepp har 
sina svårigheter, i detta fall är erkännande ett begrepp som kan upplevas avlägset och lite 
högtidligt. Det kan medföra att intervjupersonerna inte känner sig bekväma med att sätta sig 
själv i relation till erkännande.  
 
Angående anledningen till varför man väljer att engagera sig, är diskussionen mellan att 
kunna urskilja verkliga motiv, som Jeppsson Grassman (1997) menar är otroligt svårt att göra 
retrospektivt, medan VFI som Clary et al. (1998) utformat bygger på att individerna vet 
varför de engagerar sig. Det kanske emellertid är så att vissa på ett ungefär vet vad de 
kommer att få ut, och aktivt söker det, medan andra har just motivet som beskrivits; det 
ömsesidiga utbytet. Man vill ge av sin tid och energi till en ideell organisation som man 
tycker om, och man vet att någonting kommer man att få tillbaka, men vad det kan vara, är 
relativt osäkert. 
 
Enligt min bedömning verkar det som att just detta område inom forskningen inte har belysts 
tidigare. Att undersöka erkännande är en vidareutveckling från en stagnerande arbetslivs-
forskning som ibland fastnar i att undersöka motivation om och om igen. Erkännandet lär oss 
att på ett tydligare sätt lära känna människor i vår omgivning, men också oss själva. 
Heidegrens (2009:91) skala av erkännande medför ett tankesätt som innebär att en individ bör 
känna sig själv rätt för att fullt ut kunna erkänna en annan individ på ett tillbörligt sätt, såsom 
hen vill bli erkänd. Genom denna studie av erkännande inom ideellt arbete finns det nu en 
möjlighet att arbeta vidare även inom detta område och komma vidare från motivationsteorier 
och enbart landa i frågeställningen varför människor väljer att arbeta gratis. Det finns helt 
enkelt massor av anledningar, eller positiva konsekvenser av det. Den enda riktiga 
ursprungliga anledningen hos individer verkar vara ett ömsesidigt utbyte och viljan att hjälpa 
till med något. På så vis finns en delvis överdriven bild av förvärvsarbetets betydelse. Andra 
sociala sammanhang spelar minst lika stor roll sett till individens behov av erkännande.  
 

6.3 Förslag på vidare forskning 
 
Det är inte svårt att konstatera att forskningen inom den svenska eller till och med den 
nordiska ideella sektorn är bristfällig i förhållande till dess storlek. Den forskning som gjorts 
och görs finns mycket sällan inom arbetslivsforskningen. Idrottsrörelsen som är den största av 
samtliga ideella områden i Sverige har ägnats marginellt med uppmärksamhet trots att den 
motsvarar drygt 62 000 heltidstjänster och har ett ekonomiskt värde som är enormt. Huruvida 
ideellt arbete är att betrakta som arbete eller ej har i denna studie dels varit en fråga om 
uppgifternas karaktär i det ideella arbetet sett till uppgifterna i sak men också hur 
professionellt det förväntas att de utförs samt tidsåtgången för den enskilda individen. Det 
handlar inte om att det ideella arbetet görs utanför ramen för förvärvsarbetet som för med sig 
en ekonomisk nytta. Det handlar istället om att skaffa flera beröringspunkter för erkännande 
utöver förvärvsarbetet om man befinner sig i arbetslivet. För de som lämnat yrkeslivet 
innebär ideellt arbete ofta en känsla av att fortfarande vara behövd, att få fortsätta använda sig 
av sina yrkeskunskaper, men utan att känna några påfrestande krav. För de som ännu inte har 
trätt in i arbetslivet, företrädesvis ungdomar, kan ideellt arbete vara en ingång till erfarenhet. 
Trots att diskussionen om ideellt arbete är att betrakta som arbete inte är avslutad är det ett 
faktum att en stor del människor, däribland intervjupersonerna i min studie, ser på ideellt 
arbete som en sorts arbete. Det vore därför hög tid för kåren inom arbetslivsforskningen att 
ompröva definitionen av arbete och ta hänsyn till den stora betydelse som ideellt arbete har 
för individer och för samhället.  
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Uppslag på vidare forskning inom detta område kan vara att få en överskådlig bild av om och 
hur individers erfarenhet av ideellt arbete gynnar arbetsmarknaden. Som exemplifierats i 
denna studie är ideellt arbete en arena för att bli erkänd på, vilket är en förutsättning för att 
kunna få ett gott självförtroende, en sund självkänsla och en social uppskattning. De tre 
komponenterna uppfattas ofta som centrala för den utstrålning som många arbetsgivare söker 
hos personer som de vill anställa. Erkännandets effekter och ideellt arbete skulle således 
kunna vara en nyttig grund att undersöka vidare,  eftersom att det finns ett antal problem-
områden på arbetsmarknaden, bland annat den omfattande ungdomsarbetslösheten och 
tendenser av att ålder och gedigen erfarenhet inte är lika högt värderade längre. Även 
långtidsarbetslösa kan ha nytta av sådan vetskap. 
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Bilaga 1 - informationsbrev 
Hej, 
 
Först och främst vill jag tacka dig för att du ställer upp på denna intervju. 
 
Mitt namn är Cecilia och jag läser Arbetsvetenskap C inom ramen för Personal och 
arbetslivsprogrammet vid Karlstads universitet. Denna vår skriver jag min C-uppsats. 
 
Syftet med min undersökning är att undersöka det ideella arbetets betydelse för att få 
erkännande (att bli sedd, bekräftad, och uppskattad för de förmågor och egenskaper man har) 
inom ramen för IF Friskis&Svettis Karlstad. Detta kommer jag att undersöka med hjälp av 
enskilda intervjuer för att sedan bearbeta det insamlade intervjumaterialet och göra en 
kvalitativ analys. 
Inga identifierbara uppgifter kommer att redovisas och efter att studien är avslutad kommer 
all data att raderas. Jag personligen, min handledare och eventuellt examinator kommer att 
kunna ta del av intervjuutskriften.  
 
Intervjun består av 18 frågor med eventuella följdfrågor och beräknas att ta mellan 30-50 
minuter. Jag kommer att med din tillåtelse dokumentera intervjun med hjälp av 
ljudupptagning. 
 
Deltagandet i denna studie är frivilligt och är det någon fråga du finner alltför privat eller 
känslig behöver du inte svara på den. Du som intervjuperson har rätt att avbryta medverkan 
när som helt under intervjuns gång. 
 
Resultatet kommer att användas enbart till uppsatsen. Jag opponeras på av en annan 
uppsatsförfattare, handledare och examinator kommer att läsa uppsatsen, för betygssättning. 
 
 
Tack för din medverkan! 
 
 
 
Om du har några frågor eller om du vill ta del av uppsatsen i sin helhet får du gärna höra av 
dig, 
 
Cecilia Bladh 
Telefon: 076-22444417 
cecilia.bladh@live.se  



   

 

Bilaga 2 – intervjuguide 
 
Inledande text (som jag läser upp för intervjupersonen):  
Syftet med min undersökning är att undersöka det ideella arbetets betydelse för att få 
erkännande (att bli sedd, bekräftad, och uppskattad för de förmågor och egenskaper man har) 
inom ramen för IF Friskis&Svettis Karlstad. 
Ibland varierar jag mellan ideellt arbete och ideellt engagemang, men detta innebär samma 
sak, det är mer för att få variation på orden. 
 
Det finns inga rätt eller fel svar, det är din individuella upplevelse och uppfattning som är 
viktig. Var heller inte rädd att du pratar för länge, tanken är att jag ska prata minst och du 
prata mest. 
 
 
Bakgrundsfrågor: 
 
Ålder? 
Huvudsaklig sysselsättning, t. ex. arbete, studier, pensionär, arbetslös? 
Hur länge har du arbetat ideellt på Friskis&Svettis? 
 
Frågor ideellt arbete  
Hur skulle du beskriva ideellt arbete i stort? 
 
Tycker du att ideellt arbete ligger inom ramen för vad arbete är? 
 
Vad har ideellt arbete för betydelse för dig? 
 
Är någon eller några i din familj/släkt ideellt engagerade? 
 
Vad fick dig att vilja arbeta ideellt på just Friskis&Svettis? 
 
Berätta vad du gör för någonting i ditt ideella arbete på Friskis&Svettis? 
 
Berätta vad du har gjort för någonting tidigare i ditt ideella engagemang på Friskis&Svettis? 
 
Hur många timmar i veckan eller månaden lägger du på ideellt arbete på Friskis&Svettis?  
 
Får du ut någonting av ditt ideella engagemang på Friskis&Svettis? 
 - i så fall vad? 
 
Påverkar ditt ideella arbete din huvudsakliga sysselsättning på något sätt? 
 
Upplever du någon skillnad mellan ideellt arbete och att arbeta på ex företag eller inom 
offentlig sektor? 
 - i så vall vad och hur? 
 
Hur skulle du beskriva de personer du kommer i kontakt med genom ditt ideella engagemang, 
som kollegor eller vänner/bekanta? 
 - hur kommer det sig? 



   

 

 
Frågor erkännande 

Vad innebär begreppet att bli erkänd/få erkännande, i stort, för dig? 
 
Vill du få erkännande? 

- och i så fall hur?  
- av vem/vilka? 

 
Upplever du att du får erkännande/blir erkänd i ditt ideella arbete? 

- i så fall av vem/vilka?  
- Skulle du vilja få mer erkännande? Hur, och av vem? 
- (om du ej upplever dig erkänd, finns det något annat ord som bättre beskriver din 

upplevelse?) 
 

Vad får erkännandet för effekter för dig? 
 
Vad får det för konsekvenser för dig om/när du inte känner dig erkänd?  

 
Är det någonting som du vill skicka med kring ditt ideella arbete som du tycker borde sägas? 
 


