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SAMMANFATTNING 

Det finns ett stort engagemang för att arbeta ideellt i organisationer i Sverige. Människor ger 
av sin tid och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter för att skapa gemenskap och 
en bra tillvaro för andra människor. Det gör att engagemanget blir positivt för både den 
fysiska och psykiska hälsan hos ideella arbetaren. Studiens syfte var att undersöka hur ledare 
upplever att arbeta med ungdomar i en ideell organisation och hur detta påverkar ledarnas 
egen hälsa. För att besvara syftet valdes en kvalitativ metod med semi-strukturerade 
intervjuer som datainsamlingsmetod. Sex personer som var aktiva inom 
ungdomsorganisationer valdes genom ett målinriktat urval att delta i studien. Materialet 
analyserades genom en manifest innehållsanalys. Resultatet visar att ungdomsledarna 
engagerar sig för att ha möjlighet att skapa bättre förutsättningar för ungdomar och ge dem 
en bra tillvaro med vuxna de kan lita på. Genom stöd från kollegor och samarbete mellan 
organisationer och myndigheter får ungdomsledarna goda förutsättningar för att klara av 
arbetet. Ungdomsledarna upplever positiva hälsoeffekter av sitt engagemang och en 
meningsfullhet av arbetet.     

Nyckelord: Folkhälsa, Hälsofrämjande engagemang, Ideellt arbete, KASAM, Kvalitativa 
intervjuer, Ungdomsorganisationer 

 



 

ABSTRACT 

There is a tradition of engaging in non-profit work in Sweden where people share their time 
and knowledge to create a safe community where other people can thrive. The involvement in 
non-profit organisations is beneficial for the health of the workers as both their physical and 
mental health is improved through the commitment. The purpose of this study was to 
examine how youth workers are experiencing their work in youth organisations and how they 
feel this affects their health. A qualitative method with semi structured interviews was used 
to collect data for the study. Six people who were involved in youth organisations were asked 
to participate in the interviews through purposive sampling. The collected material was 
analysed through a manifest content analysis. The result shows that the youth workers 
reasons for engaging in the organisations are the opportunity to be able to create a safe 
environment for the youth as well as providing them with support and encouragement for 
them to succeed in life. The youth workers have good opportunities to cope with the work 
through the support from colleagues and cooperation with other organisations and 
authorities. The youth workers experience positive health effects and feel that their 
engagement in the organisation is meaningful.  

Keywords: Health promotion, Non-profit work, Public health, Qualitative interviews, Sense 
of coherence, Youth organisations 
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1 INTRODUKTION 

Det finns ett betydande engagemang inom ideella organisationer i Sverige där människor ger 
av sin tid till att skapa gemenskap. Det finns organisationer med olika inriktning som till 
exempel idrotts-, teater-, fack- och ungdomsföreningar. Engagemanget innebär dock inte 
bara att ge av sin tid utan även att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper till andra 
för att skapa en bättre tillvaro för dem. Organisationerna är beroende av ideella arbetare för 
att kunna driva föreningarna framåt. Det innebär att de är beroende av individer som är 
motiverade att ägna sin fritid på organisationen och dess aktiviteter. De som är engagerade i 
ideella organisationer arbetar oavlönat på sin fritid. Engagemanget bygger på individens 
intresse för det specifika området som organisationen riktar in sig på. Att vara del av ett 
sammanhang kan ge de som arbetar ideellt en känsla av tillhörighet och delaktighet.  

Den verksamhetsförlagda utbildningen under termin fem på Folkhälsoprogrammet skedde 
hos en ungdomsorganisation. Där uppmärksammades ungdomsledarnas engagemang till 
både organisationen och ungdomarna. Ledarna gav av sin tid, sina resurser och erfarenheter 
för att skapa trygghet och gemenskap för ungdomarna. Det var intressant att se ledarna 
investera så mycket i organisationen och därmed väcktes ett intresse att undersöka vad det är 
som gör att människor är villiga att engagera sig i ideella organisationer och ge av sin tid och 
sig själva för andra. Det är även intressant att se hur engagemanget i ideella organisationer 
påverkar deras hälsa. 

2 BAKGRUND 

2.1 Ideella organisationer 
En ideell organisation beskrivs av Svedberg och von Essen (2015) som en förening som är 
öppen för alla som vill vara delaktiga och kan rikta in sig på ett specifikt intresse, en rättighet 
eller vara allmännyttig, till exempel fackförening, fotbollsförening eller teaterförening. Enligt 
Eriksson, Geidne, Larsson och Pettersson (2011) är majoriteten av ideella organisationer i 
Sverige kopplade till kultur och idrott. Dock har det skett en positiv ökning av ideella 
organisationer som inriktar sig på det sociala området som till exempel ungdomsföreningar. 
Enligt Svedberg och von Essen (2015) kan en organisation ha anställda som arbetar med 
organisationens mål utöver ideella arbetare. Att arbeta ideellt i en organisation innebär att 
gynna medlemmarna och hjälpa till att möjliggöra organisationens syfte. Ideellt arbete är 
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frivilligt och sker främst på fritiden där individen gör ett val att ge av sin tid och sina 
kunskaper till organisationen. Det gör att det ideella arbetet kan gynna individens delaktighet 
och gemenskap vilket kan främja individens hälsa. Enligt Leopold (2006) är Sverige ett av de 
länder i världen med högst andel individer som engagerar sig i ideellt arbete i en 
organisation. Enligt Eriksson et al. (2011) innehar cirka nio av tio svenskar ett eller flera 
medlemskap i föreningar vilket gör svenskarnas engagemang i ideella organisationer unikt i 
världen.  

Pais, Rodrigues och Menezes (2014) förklarar att när frivilliga väljer att arbeta ideellt samlas 
individernas resurser och erfarenheter på ett ställe och de kan tillsammans skapa 
förutsättningar för gemenskap och delaktighet i föreningen utifrån deras engagemang. De 
organisationer som har ett socialt fokus som till exempel föreningar för ungdomar eller 
socialt utsatta kan genom ideella arbetare främja medlemmarnas delaktighet och 
välbefinnande. Vidare menar Leopold (2006) att motiven till att engagera sig i ideellt arbete 
varierar och är högst personligt. Dock anses den svenska traditionen av ideellt engagemang 
påverka inställningen och intressera många frivilliga. För att en organisation ska kunna värva 
frivilliga till arbetet och kunna behålla dem en längre tid krävs det att organisationen är 
välstrukturerad med tydliga mål och roller för de ideella arbetarna. Att dessa organisationer 
är beroende av ideella insatser kan även göra dem sårbara om de frivilliga väljer att avsluta 
sitt arbete i organisationen, varpå det är viktigt för organisationen att tydligt förmedla dess 
vision men även stöd och uppmuntran till de som arbetar ideellt. 

2.2 Ideellt arbete med ungdomar 
Börjeson (2010) beskriver att genom att arbeta ideellt med ungdomar i högstadiet och 
gymnasiet kan ideella organisationer ge ungdomarna förutsättningar för gemenskap och 
välbefinnande som inte alltid kan uppnås inom skolan. De som arbetar ideellt gör så utifrån 
ungdomarnas behov och gör det lilla extra för att förbättra ungdomarnas förutsättningar. 
Enligt Kiilakoski och Kivijärvi (2015) möter ungdomsorganisationer ungdomars behov av att 
kunna umgås med vänner i en trygg miljö. Det skapar fördelaktiga förhållanden för att skapa 
goda relationer mellan ungdomar och ledare.  

Vidare beskriver Börjeson (2010) att ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern, det vill säga 
13 till 19 åringar, idag upplever stress att passa in de normer och förväntningar som finns i 
samhället. Detta kan leda till ökat antal asociala ungdomar men även ökat antal ungdomar 
som är utagerande och visar sin missnöjdsamhet i form av protester och kriminalitet. Ideella 
organisationer kan underlätta för socialtjänst och skola genom att skapa trygga miljöer som 
kan ge ungdomarna en känsla av tillhörighet och sammanhang. Enligt Ander (2005) bör det 
förebyggande arbetet mot sociala problem ske genom att involvera flera aktörer som ideella 
organisationer och idrottsföreningar på olika arenor då de når ut till ett större antal 
ungdomar. Det förebyggande arbetet bör inkludera ungdomar med olika bakgrund och 
livssituation för att skapa förändring och där kan ideella organisationer bli en viktig aktör. 

Börjeson (2010) förklarar att ideella organisationer kan även hjälpa ungdomar att hantera 
stressen och kraven de upplever från samhället. De som arbetar i organisationerna kan skapa 
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betydande relationer med ungdomarna som får en trygg vuxen att förlita sig på. Enligt Kaim 
och Romi (2015) har ledare i ideella organisationer ett ansvar att vara både stöd och hjälp till 
ungdomarna samtidigt som de lär ungdomarna att bli ansvarsfulla individer. Det innebär att 
ledarna behöver anamma ett helhetsperspektiv i sitt arbete för att se alla delar av 
ungdomarnas tillvaro och kunna tillgodose olika behov samtidigt som de bygger upp 
individens tillit. To (2009) beskriver att genom att organisationen har tydliga strategier och 
mål för hur samarbetet mellan skola och organisation ska ske kan det underlätta för ledarna. 
Ett bra samarbete mellan skolpersonal och ledare skapar goda förutsättningar för 
organisationens arbete. Det kan även leda till goda förutsättningar för de ungdomar som är 
aktiva i organisationen då ledarna kan stärka relationer i skolan och utanför skolan. 

Hartje, Evans, Killian och Brown (2008) beskriver att ledare i en ungdomsorganisation har 
en betydande roll i att stötta ungdomarna i utmaningar, hjälpa dem stärka sina sociala 
förmågor och sin kompetens. Det kräver även att ledarna har motivation att vilja skapa 
förändring och goda förutsättningar för ungdomarna. Det finns olika faktorer som påverkar 
beslutet att börja arbeta som ungdomsledare i en ideell organisation, det kan till exempel 
vara en önskan om att skapa förändring i sitt lokalsamhälle, att ge ungdomar en bättre 
tillvaro och vara en förebild för dem. Dock har det betydelse om ledaren själv upplevt positivt 
stöd och hjälp i sina tonår från en ungdomsledare. Att arbeta som ungdomsledare kan vara 
tungt och påfrestande och för att ledarnas engagemang i organisationen ska bli varaktigt 
behöver det finns möjligheter för kontinuerlig kompetensträning och personlig utveckling 
samt ett utvecklat stöd från organisationen och andra ledare. 

2.3 Ideellt arbete och hälsa 
WHO:s (2019) definition av hälsa myntades redan 1948 och är aktuell än idag. Den säger att 
hälsa innebär mer än avsaknad av sjukdom, utan även ett totalt fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande hos en individ. En annan definition av hälsa beskrivs av Nordenfelt (1991) där 
total hälsa kan uppnås endast om en individ har färdigheten att genomföra väsentliga 
handlingar och uppnå viktiga mål i vardagen. I Sverige definierades hälsa i statens offentliga 
utredning (SOU 1997:119) som fyra betydelsefulla delar som tillsammans skapar 
förutsättningar för hälsa hos individen; ett friskt liv, ett långt liv, ett rikt liv och ett jämlikt liv 
(SOU 1997:119).  

Ideellt arbete enligt Detollanaere, Willem och Baert (2017) har allmänt uppfattats som 
främjande för mottagarens hälsa och välbefinnande då det riktar in sig på att förbättra 
mottagarens förutsättningar. Det går dock att se att det ideella arbetet även kan vara en 
skyddsfaktor för de ideella arbetarnas hälsa. Att engagera sig i en organisation minskar 
risken för depression, ökar individens självuppskattade hälsa, ökar den fysiska aktiviteten 
samt leder till en ökad självkänsla. Genom engagemanget i en organisation, i ett socialt 
nätverk ökar även individens sociala stöd som i sig är en skyddsfaktor för hälsan. 

En studie av Kim och Konrath (2016) visar att ideella arbetare självuppskattar sin fysiska 
hälsa högre och har färre riskbeteenden än de som inte är engagerade i en organisation. 
Ideella arbetare är även mer fysiskt aktiva vilket kan leda till mindre risk att drabbas av hjärt- 
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och kärlsjukdomar. Individernas självkänsla kan öka genom engagemanget och deras 
förhållningssätt till hälsa och välbefinnande kan förbättras. Genom att vara aktiv och 
involverad i en organisation kan även den upplevda stressen minska. Delaktighet och 
gemenskap i organisationen kan leda till ökat välbefinnande som i sin tur kan stärka både 
den fysiska och psykiska hälsan hos individen. Att uppleva delaktighet i ett socialt nätverk 
och att göra skillnad för andra skapar meningsfullhet hos de som arbetar ideellt. 

Lundåsen (2005) beskriver att det går att se en positiv hälsoeffekt bland de som väljer att 
arbeta i en ideell organisation. De som arbetar ideellt tenderar att självuppskatta sin hälsa 
högre än de som inte arbetar ideellt. Det som påverkar hälsan är engagemanget i sig, det 
spelar ingen roll i vilken sorts ideell organisation, till exempel idrottsförening, teaterförening 
eller ungdomsförening, som individen arbetar i.  Att välja ideellt arbete och ge av sin fritid 
främjar den psykiska hälsan och ökar individens känsla av tillit till andra individer i 
organisationen och till samhället i stort. Genom att vara aktiv i en organisation kan individen 
stärka sin roll i lokalsamhället och uppleva en gemenskap genom att ge av sig själv, sina 
erfarenheter och sin tid. Engagemanget ökar individens delaktighet som är en förutsättning 
för hälsa. Vidare beskriver Campbell och Jovchelovitch (2007) att delaktighet och gemenskap 
används i det hälsofrämjande arbetet och kan användas för att utveckla strategier för att 
stärka folkhälsan. Hälsan hos en individ kan påverkas indirekt och direkt av delaktighet. 
Genom att vara delaktig och engagera sig i lokala föreningar, nätverksgrupper och att vara 
involverad i lokalsamhället kan hälsan främjas hos individen. Samtidigt kan delaktighet även 
verka förebyggande mot utanförskap, rasism och kulturella skillnader i lokalsamhället. 

2.4 Teoretiskt perspektiv 
Nedan presenteras studiens teoretiska perspektiv med Känsla av Sammanhang (KASAM) 
som utgångspunkt. 

Känsla av sammanhang (KASAM) skapades av Aaron Antonovsky (1991) för att förklara hur 
människor klarar av situationer med hög upplevd stress och påfrestningar utan att det skapar 
psykisk ohälsa hos individen. Antonovsky utgick från ett salutogent perspektiv där hälsa inte 
innebär frisk eller sjuk utan ett flytande tillstånd mellan frisk och sjuk och där en känsla av 
sammanhang kan innebära att en individ kan uppleva god hälsa trots fysisk sjukdom. 
Människan anses ha flertalet motståndsresurser som kan motverka påfrestningar och 
därmed ohälsa. Motståndsresurser kan vara till exempel ekonomiska resurser, socialt stöd, 
kulturell balans och en inre styrka. Genom resurser som dessa kan människans tillvaro bli 
förutsägbar och ge individen en tro på att saker kommer gå bra. Hochwälder (2012) menar 
att vissa individer har personlighetsstyrkor som ökar möjligheten till att uppleva KASAM 
som till exempel emotionell stabilitet, hänsynsfull, ansvarstagande, nyfiken, social och 
avslappnad. Där med blir styrkorna en motståndskraft mot stressiga och kritiska situationer. 

KASAM består enligt Antonovsky (1991) av tre delar som är begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. 
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Begriplighet är kärnan i KASAM och syftar på den omfattning en individ upplever att 
påfrestningar och stressorer är gripbara. Det kan vara information som är tydlig och 
strukturerad snarare än kaotisk och oordnad. Individen förväntar sig att det som sker i livet 
och omgivningen ska vara förutsägbart och därigenom vara förståeligt. Dock kan 
överraskningar, oförväntade händelser och motgångar ske men om dessa går att förklara blir 
de begripliga för individen. Begriplighet innebär en pålitlig kraft att hantera den evigt 
föränderliga verkligheten (Antonovsky, 1991). 

Hanterbarhet innebär den grad av tillgängliga resurser som en individ upplever i sitt liv och 
sin omgivning. Individen kan med hjälp av dessa resurser hantera stressorer och krav från 
samhället, omgivningen eller arbetet. Hanterbarhet kan innebära att individen har egen 
kontroll över situationen genom resurser men även att personer i omgivningen som 
individen litar på har kontrollen. Genom en upplevd känsla av hanterbarhet minskar risken 
för individen att känna sig orättvist behandlad eller som ett offer för de krav som individen 
utsätts för (Antonovsky, 1991). 

Meningsfullhet utgör den motiverande delen av KASAM och visar i vilken utsträckning en 
individ upplever en känslomässig betydelse i sitt liv. Det innebär de delar av livet som 
individen har ett intresse för, som individen engagerar sig i och som betyder någonting för 
individen ur ett känslomässigt perspektiv. Det finns utmaningar och situationer i livet som 
kräver engagemang och delaktighet från individen och genom att känna att dessa situationer 
är meningsfulla och värda att spendera energi på kan de ses som en utmaning snarare än en 
påfrestning (Antonovsky, 1991). 

Tillsammans bildar de tre delarna en känsla av sammanhang som enligt Antonovsky (1991) 
innebär att individen har en varaktig känsla av tillit till att de krav och stressorer som 
individen utsätts för är förutsägbara, strukturerade och begripliga, att resurser finns nära till 
hands för att hantera stressorer samt att kraven är värda att investera energi i. 
Meningsfullhet anses vara den viktigaste komponenten då motivation är en förutsättning för 
att hantera påfrestningar. Om en individ upplever engagemang och känslomässig delaktighet 
kan förståelse skapas och resurser skaffas. Dock kan det vara svårt att skapa meningsfullhet i 
en omvänd situation. Utan meningsfullhet blir krav och stressorer obegripliga och 
ohanterbara (Antonovsky, 1991). 

Ando och Kawano (2018) påvisar att KASAM kan ses som en strategi för att hantera stress 
och utmaningar i arbetet samtidigt som hälsan främjas. Det kan användas som ett 
hanteringssätt vid arbetsrelaterad stress och utmattning för att bibehålla hälsan. Enligt 
Antonovsky (1991) kan KASAM uppnås på arbetsplatsen genom att känna stolthet i arbetet, 
att uppleva glädje på arbetsplatsen och en känsla av frihet att styra sitt arbete. Om en individ 
upplever inflytande i sin arbetsroll och möjligheter att påverka sina arbetsuppgifter och sin 
situation på arbetsplatsen ökar viljan att engagera sig och därmed meningsfullheten. För att 
individen ska uppleva hanterbarhet i arbetet krävs det att resurser finns tillgängliga för att 
klara av arbetets olika utmaningar. Resurserna kan bestå av material, utrustning samt 
samarbete och socialt stöd från kollegor. Genom att uppleva en balans i arbetsuppgifterna 
tillsammans med tillräckliga resurser kan hanterbarhet bli möjligt. Vidare är det viktigt för 
individen att förstå sina arbetsuppgifter och sin roll i organisationen för att arbetet ska bli 
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begripligt. Det är även viktigt att förstå hur organisationen fungerar och organisationens 
syfte. Tydliga mål och strategier för hur organisationen ska utföra sitt arbete ger individen 
tillit för verksamheten och därmed kan begripligheten öka (Antonovsky, 1991). 

2.5 Problemformulering 
I Sverige finns det en tradition av ideellt engagemang sedan decennier tillbaka. Det är främst 
idrotts, kultur och fackföreningar som lockar till ideellt arbete och närmare 90 procent av 
svenskarna är delaktiga i en förening. Det har skett en ökning av organisationer inom socialt 
arbete för ungdomar det senaste årtiondet. Organisationerna kan verka som stödresurser för 
skolor och socialtjänst och samtidigt skapa trygga miljöer för ungdomar där de kan uppleva 
tillhörighet och gemenskap.  

Det ideella arbetet generellt kan ses som hälsofrämjande då både den fysiska och psykiska 
hälsan stärks av engagemanget. Genom att arbeta ideellt ökar både individens delaktighet 
och meningsfullhet. Dock saknas det specifik forskning om organisationer som är inriktade 
på socialt arbete och hur arbetet kan påverka ledarnas hälsa samt hur ledarna inom 
ungdomsorganisationer upplever arbetet. I nuläget fokuserar forskningen på ungdomarnas 
upplevelser och hälsa inom dessa organisationer. Det saknas även relevant forskning som är 
gjord under 2010-talet. Därmed anses det finnas ett intresse av att belysa ungdomsledarnas 
upplevelser av det ideella arbetet och hur arbetet påverkar ledarnas hälsa i dagens Sverige. 

3 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka hur ledare upplever att arbeta med ungdomar i en ideell 
organisation och hur detta påverkar ledarnas egen hälsa. 

Varför väljer ledarna att arbeta med ungdomar i en ideell organisation? 

Vilket stöd upplever ledarna att de har i sitt arbete med ungdomarna? 

Hur upplever ledarna att arbetet i organisationen påverkar deras egen hälsa? 
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4 METOD 

4.1 Val av metod 
I studien valdes en kvalitativ metod för att få en förståelse för ledarnas upplevelser av att 
arbeta med ungdomar. Enligt Bryman (2011) innebär en kvalitativ metod att forskaren söker 
en förståelse för individers erfarenheter eller upplevelser av det fenomen som studeras. 
Forskaren tolkar betydelsen av erfarenheterna och upplevelserna för att skapa en djupare 
förståelse för individernas verklighet. Det är individens subjektiva verklighet som är i fokus i 
kvalitativa studier tillsammans med ord och berättelser. Genom att fokus i kvalitativ metod 
är, enligt Holloway och Wheeler (2010) på känslor, erfarenheter, tankar och upplevelser 
redovisas det insamlade materialet i en beskrivande text (Holloway & Wheeler, 2010). 
Utifrån studiens syfte ansågs kvalitativ metod som en lämplig ansats för att få en förståelse 
och en djupare inblick i ledarnas verklighet och deras upplevelser av ideellt arbete. 

4.2 Urval 
Deltagare till studien valdes genom ett målinriktat urval. Ett målinriktat urval innebär enligt 
Holloway och Wheeler (2010) att individer tillfrågas att delta i studien utifrån sin kompetens 
och relevans för studien. Individerna anses kunna besvara studiens syfte och frågeställningar 
genom sina personliga erfarenheter inom ämnesområdet. Därmed blir urvalet målinriktat 
och strategiskt utifrån studiens syfte (Holloway & Wheeler, 2010).  

Författaren har genom tidigare verksamhetsförlagd undervisning kommit i kontakt med 
ungdomsorganisationer och har genom detta fått möjlighet att kontakta personer som var 
delaktiga i ideella ungdomsorganisationer och som ansågs kunna besvara studiens syfte. De 
personer som valdes ut kontaktades initialt via mail för att skapa en första kontakt. Efter den 
initiala kontakten mailades ett missivbrev (Bilaga A) till personerna med information om 
studien och intervjuerna. Patel och Davidson (2011) beskriver missivbrev som information 
om datainsamlingen där studiens syfte ska finnas med tillsammans med information om hur 
intervjuerna kommer att gå till. Det ska tydligt framgå vem som är ansvarig för studien, hur 
det insamlade materialet kommer behandlas samt intervjupersonens rättigheter (Patel & 
Davidson, 2011).  

Därefter fick personerna en betänketid och bads återkomma om de var intresserade att delta 
i studien eller ej. Samtliga sex personer som tillfrågades valde att delta i studien. Urvalet 
bestod av tre kvinnor och tre män som samtliga var delaktiga i ideella 
ungdomsorganisationer. Organisationerna hade en social inriktning och arbetade med 
ungdomar i åldrarna 13 till 19 år. Intervjupersonerna hade olika ansvarsområden inom 
organisationerna samt hade varit aktiva olika länge. Vidare bestämdes tid och plats för 
intervjuer med varje enskild person separat utifrån deras behov och önskemål. 



8 

4.3 Datainsamling 
Datainsamlingen skedde genom semi-strukturerade intervjuer som är en vanligt 
förekommande insamlingsmetod inom kvalitativ metod enligt Bryman (2011), då det skapar 
möjligheter att få ta del av intervjupersonens erfarenheter och ger en förståelse för personens 
upplevelser. Vid semi-strukturerade intervjuer är frågorna relativt öppna och det finns en 
flexibilitet i vilken ordning de ställs. Det skapar förutsättningar för att följa intervjupersonens 
berättelse samt ger dem möjlighet att öppet berätta om sina upplevelser utan att styra 
riktningen (Bryman, 2011). Genom att intervjuerna var semi-strukturerade följde de ett tema 
som skapats utifrån studiens frågeställningar för att försäkra att syftet besvarades. Som stöd 
under intervjuerna användes en intervjuguide (Bilaga B). Enligt Holloway och Wheeler 
(2010) används en intervjuguide vid semi-strukturerade intervjuer för att försäkra att 
liknande frågor ställs till samtliga intervjupersoner. Intervjuguiden ska innehålla teman som 
relaterar till studiens syfte och som forskaren utgår ifrån under intervjun. Dock styr inte 
intervjuguiden samtalet utan frågorna i guiden följer intervjupersonens berättelse och 
ordningen kan anpassas för intervjun (Holloway & Wheeler, 2010). Utifrån intervjuguidens 
teman kunde följdfrågor ställas till intervjupersonerna för att få ett tydligare svar eller för att 
följa upp på något som sades som ansågs intressant för studien. Därmed var varje intervju 
flexibel och anpassad för det enskilda intervjutillfället och dess unika berättelse. 

Inför intervjuerna genomfördes en pilotintervju för att gå igenom intervjuguiden och testa 
frågornas relevans och se om de passade in i förhållande till studiens syfte. Enligt Bryman 
(2011) kan en pilotintervju genomföras för att säkerställa kvalitén på frågorna och för att se 
om frågorna är lätta att förstå. En pilotintervju kan visa om någon fråga är otydlig eller 
obekväm att besvara och kan även visa om någon fråga saknas för att kunna besvara studiens 
syfte (Bryman, 2011). Efter pilotintervjun togs en fråga bort från intervjuguiden då den inte 
ansågs ha relevans för studiens syfte samt var svår att förstå. Övriga frågor ansågs relevanta 
och tydliga och ändrades därmed inte.  

Intervjuerna ägde rum på respektive intervjupersons ordinarie arbetsplats efter önskemål 
från dem. Det skapade en trygghet hos intervjupersonerna då de kände sig bekväma i miljön. 
Intervjuerna skedde i avskilda rum där det var tyst, lugnt och inga störande faktorer kunde 
påverka intervjun. Kvale och Brinkmann (2014) menar att intervjupersonen vill förmedla sin 
historia och intervjuaren vill ta del av personens subjektiva verklighet. Därmed är platsen för 
intervjun viktig då det kan påverka samspelet. En tyst och avskild plats där både deltagaren 
och intervjuaren är bekväma och trygga är betydande för resultatet av intervjun (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Inför varje intervju lästes missivbrevet upp för att förklara 
intervjupersonens rättigheter samt studiens syfte. Vidare så spelades intervjuerna in i 
ljudformat med en mobiltelefon för att underlätta vid transkribering och analys av 
materialet. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) underlättar inspelningen av intervjun för 
intervjuaren då fokus hamnar på vad som sägs i intervjun och hur samtalet flyter på snarare 
än att anteckna. Inspelning gör det även möjligt för intervjuaren att lyssna om för att 
försäkra sig att allt som sades uppfattats korrekt (Kvale & Brinkmann, 2014). Efter intervjun 
överfördes ljudfilen till en dator där den sparades i en lösenordskyddad fil för att försäkra att 
obehöriga inte fick tillgång till materialet. 
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Intervjuerna skedde under en två-veckorsperiod med fyra intervjuer första veckan och två 
intervjuer den andra veckan. Intervjuerna varade mellan 18 minuter och 65 minuter och 
resulterade i 47 sidor text efter transkribering. Transkribering skedde omedelbart efter varje 
avslutad intervju för att ha samtalet aktuellt i minnet och komma ihåg detaljer om intervjun. 
Vid transkriberingen avidentifierades varje intervjuperson genom att tilldelas ett nummer 
som slumpats fram, till exempel IP1 och IP2. Under transkriberingen, enligt Bryman (2011), 
ska det som sagts under intervjun ordagrant skrivas ner för att återge intervjupersonens 
berättelse korrekt. 

4.4 Analys 
Det transkriberade materialet analyserades sedan genom en kvalitativ innehållsanalys som 
beskrivs av Holloway och Wheeler (2010) som en strukturerad och systematisk process för 
att identifiera det som beskrivs i materialet. Det är även en komplicerad process som innebär 
att materialet analyseras upprepade gånger för att försäkra att alla beskrivningar av 
ämnesområdet i texten identifieras. Det leder till en djup förståelse för det insamlade 
materialet.  

Den genomförda innehållsanalysen var manifest, vilket innebär enligt Graneheim och 
Lundman (2004) att materialet analyseras för att få en förståelse för texten utan att en egen 
tolkning av materialet utförs. Det första steget i en manifest innehållsanalys är att identifiera 
meningar som besvarar studiens syfte (Graneheim et al., 2004). Varje transkriberad intervju 
lästes igenom var för sig upprepade gånger för att hitta meningsbärande enheter som beskrev 
ledarnas upplevelser av ideellt arbete och hur de upplever att arbetet påverkar deras egen 
hälsa. De meningsbärande enheterna söktes utifrån studiens frågeställningar och markerades 
med olika färger som representerade varsin frågeställning. Efter flertalet genomgångar av 
materialet ansågs alla meningsbärande enheter identifierade. Därefter flyttades de 
meningsbärande enheterna till ett kodningsschema där de kondenserades så att endast 
essensen i meningen kvarstod. Exempel på kodningsschemat presenteras i tabell 1 nedan. 
Graneheim et al. (2004) beskriver kondensering som att koncentrera meningsbärande 
enheter till kortare, kompaktare meningar där överflödiga ord tagits bort (Graneheim et al., 
2004). 

Vidare skapades koder utifrån de kondenserade meningsenheterna. Koderna utgjordes av 
enheter som ansågs ha gemensamma faktorer och som förklarade innebörden av de 
meningsbärande enheterna. Graneheim et al. (2004) påvisar att koder skapas för att 
benämna meningsbärande enheter med ett gemensamt ord för att underlätta vid 
kategoriseringen i analysen. Kategorisering innebär att koder med gemensamma faktorer 
skapar kategorier som utgör analysens centrala del. Kategorierna svarar på studiens syfte 
genom en redogörelse av vad som beskrivits i materialet (Graneheim et al., 2004). Koderna 
fördelades i sex underkategorier utifrån kodernas gemensamma faktorer som ansågs stämma 
överens med underkategorins innebörd. Vidare sorterades de sex underkategorierna in i tre 
huvudkategorier som skapats utifrån studiens frågeställningar.  
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Tabell 1. Exempel på analysprocess vid manifest innehållsanalys 
 
Meningsbärande 

enhet 
Kondenserad 

enhet 
Kod Under- 

kategori 
Huvud-
kategori 

Men självklart är ju 
stöd, både 
jobbmässigt men 
också som personer, 
är ju otroligt viktigt 
och jag kan inte 
tänka mig att vara på 
en arbetsplats där jag 
inte skulle känna det. 
Där jag skulle känna 
obehag inför kollegor 
eller osäkerhet så 
där, det skulle jag 
inte… jag tror inte 
man mår bra av det 
(IP5). 

Stöd, både 
jobbmässigt och 
personligt, är 
otroligt viktigt. 
Kan inte vara på 
en arbetsplats 
utan det. Att 
känna obehag och 
osäkerhet inför 
kollegor är inte 
bra för hälsan. 

 

Stöd från 
kollegor 

 

Öppen dialog, 
delaktighet och 
stöd från kollegor 

 

Stöd från 
kollegor ger 
förutsättningar 
för att klara av 
arbetet 

Jag skulle ha svårt att 
jobba med något 
annat, ungdomar är 
ju viktigt alltså. Och 
att få jobba med 
något som är 
meningsfullt (IP4). 

Svårt att jobba 
med någonting 
annat, ungdomar 
är viktiga och att 
få jobba med 
något 
meningsfullt. 

Meningsfullt Hanterbarhet, 
meningsfullhet & 
respekt för 
varandra 

 

Positiv påverkan 
på ledarnas egen 
hälsa 

I grund och botten så 
hamnade jag nog här 
av en slump. Men när 
jag väl kom dit så… 
dom står för väldigt 
mycket som jag kan 
backa upp. Det var 
liksom den där 
visionen, den 
drömmen att det ska 
finnas unga vuxna 
och vuxna runt om 
skolor, fritidsgårdar 
som ändå jobbar med 
sådana saker, alltså 
som stöttning till 
exempel, att vara en 
god förebild (IP2). 

Hamnade här av 
en slump, de står 
för mycket jag 
kan backa upp. 
Visionen, 
drömmen att 
unga vuxna och 
vuxna finns runt 
skolor, 
fritidsgårdar, som 
stöttar och är 
förebilder. 

Förebild Vara en förebild 
& engagera 
ungdomarna 

Ledarnas 
engagemang och 
intresse för 
ideellt arbete 
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4.5 Kvalitetskriterier 
För att försäkra kvalitén på studien har kvalitetskriterier tagits i beaktande. Holloway och 
Wheeler (2010) beskriver tillförlitlighet som ett sätt för att försäkra att en studie har en viss 
kvalité och inom begreppet finns trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet samt 
konfirmerbarhet som tillsammans visar hur väl studiens resultat är förenligt med 
verkligheten. Trovärdighet visar hur väl det som studien undersökt överensstämmer med det 
som var avsikten att undersöka (Holloway & Wheeler, 2010). I studien genomfördes en 
pilotintervju för att säkerställa att intervjufrågorna överensstämde med studiens syfte. 
Därmed ökade sannolikheten att frågorna skulle ge svar på det som avsågs undersökas. 
Intervjupersonerna ansågs lämpliga att kunna besvara studiens syfte vilket ökade 
trovärdigheten. Vidare eftersträvades att minska risken för intervjuarens påverkan på 
intervjupersonerna genom att ha öppna frågor och att undvika ledande följdfrågor. 
Pålitlighet beskrivs av Holloway och Wheeler (2010) som en tydlig beskrivning av studiens 
val och tillvägagångssätt för att vara transparent och öppen med hur studiens resultat har 
uppnåtts (Holloway & Wheeler, 2010). Genom att ha redogjort för studiens olika steg och 
vilka val som har gjorts i processen blir studiens tillvägagångssätt tydligt och kan granskas av 
utomstående för att säkerställa kvalitén. Studiens bakgrund och metodval baseras på 
forskning och vetenskapliga källor som kan stärka pålitligheten.  

Vidare beskrivs överförbarhet av Holloway och Wheeler (2010) hur studiens resultat kan 
överföras till liknande grupper eller situationer. Det bygger på huruvida resultatet kan 
användas i en annan kontext baserat på studiens tillvägagångssätt och val (Holloway & 
Wheeler, 2010). Genom en tydlig beskrivning av kontexten i bakgrunden där organisationer 
och ideellt arbete beskrivs samt tydlig beskrivning av analysen ökar möjligheten till 
överförbarhet till liknande sammanhang. Konfirmerbarhet innebär enligt Holloway och 
Wheeler (2010) att forskarens personliga åsikter och intressen inte har påverkat studiens 
genomförande och resultat (Holloway & Wheeler, 2010). Tidigare forskning och litteratur 
inom ämnesområdet har tydligt redogjorts i bakgrunden. Vidare har öppna frågor ställts i 
intervjuerna för att försäkra minimal påverkan på resultatet. 

4.6 Etiska överväganden 
Studier bör alltid, enligt Bryman (2011), ta hänsyn till etiska överväganden för att försäkra att 
studien genomförts ansvarsfullt. Genom att följa etiska principer som informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet visas att etiken har tagits 
hänsyn till. Informationskravet innebär att information om studien, dess syfte och 
genomförande ska förmedlas till deltagarna innan påbörjad datainsamling (Bryman, 2011). 
Genom att intervjupersonerna fick ta del av missivbrevet innan de accepterade att medverka, 
fick de information om studiens syfte, intervjun samt sina rättigheter.  

Samtyckeskravet, enligt Bryman (2011), innebär att deltagarna uttryckligen samtycker till 
studien och sitt deltagande (Bryman, 2011). Efter att missivbrevet lästs upp för 
intervjupersonerna gav de sitt muntliga samtycke till att intervjun kunde spelas in samt 
påbörjas. Vidare innebär konfidentialitetskravet enligt Bryman (2011) att deltagandet i 



12 

studien samt personliga uppgifter om deltagarna ska behandlas konfidentiellt och ingen 
obehörig ska ha tillgång till denna information (Bryman, 2011). Intervjupersonerna 
avidentifierades vid transkribering genom att tilldelas en anonym kod, till exempel IP4, vilket 
innebär att det inte går att urskilja vem som sagt vad i resultatet. Vidare förvarades de 
inspelade intervjuerna och det transkriberade materialet i en lösenordskyddad fil för att 
försäkra att obehöriga inte kunde få tillgång till materialet. Nyttjandekravet innebär enligt 
Bryman (2011) att det insamlade materialet endast får användas för studiens syfte och att 
personliga uppgifter inte delas till obehöriga (Bryman, 2011). Intervjupersonerna 
informerades i missivbrevet att det insamlade materialet endast används för studiens 
ändamål. 

5 RESULTAT 

Nedan presenteras resultatet utifrån studiens frågeställningar som utgör resultatets tre 
huvudkategorier. I tabell 2 redogörs för resultatets underkategorier och huvudkategorier. 
Citat från intervjupersonerna har använts för att styrka resultatet. Citaten är ordagranna och 
om överflödiga ord har tagits bort har det markerats med tre punkter inom en hakparentes 
[…]. 

Tabell 2. Resultatets underkategorier och huvudkategorier som framkom i analysen. 

Underkategorier Huvudkategorier 

Skapa förutsättningar för ungdomarna 
 
 
Ledarnas intresse och engagemang för ideellt 
arbete 

Vara förebild och engagera ungdomarna 

Öppen dialog, delaktighet och stöd från 
kollegor 

 

Stöd från kollegor ger förutsättningar för att 
klara av arbetet 

Samarbete med kollegor och andra vuxna 

Positiva och negativa faktorer för hälsan 
 
 
 
Positiv påverkan på ledarnas egen hälsa 

 
Hanterbarhet, meningsfullhet och respekt 
för varandra 
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5.1 Ledarnas intresse och engagemang för ideellt arbete 
Denna huvudkategori beskriver ledarnas intresse och engagemang i ideella 
ungdomsorganisationer utifrån underkategorierna; skapa förutsättningar för ungdomarna 
och vara en förebild och engagera ungdomarna. 

Engagemanget i en ideell ungdomsorganisation grundar sig i idén om att vara en trygg vuxen 
som finns där för ungdomarna i vardagen. Det upplevs som viktigt att finnas för ungdomarna 
i alla situationer och inte endast när det är problem. Genom att stötta och hjälpa 
ungdomarna och att finnas där för att prata och umgås med dem utan krav blir 
organisationen och engagemanget i den synonymt med trygghet och att det finns vuxna som 
lyssnar och hjälper. Ledarna upplever att det är motiverande att få möjligheten att hjälpa 
ungdomar och ge dem rätt förutsättningar i livet. 

[…] ungdomarna själva visar, alltså de visar och vi vuxna ser väldigt, väldigt tydligt en 
utveckling i just personen. Att kunna vara en vuxen och guida unga människor rätt i livet, det 
är… det är ju ett privilegium (IP2). 

Men det är nog det här att… att jag vill vara en person som faktiskt lyssnar och tar de unga på 
allvar. Och självklart ska man liksom… barn och unga har ju en viss syn, kanske inte alltid 
realistiska tankar så där vad som skulle kunna förändra samhället men vi är ändå skyldiga att 
lyssna och ta på allvar (IP5). 

Genom att vara delaktig som ledare i ungdomsorganisationer ges möjligheter att få vara med 
och skapa förändring för ungdomarna. Det kan ske genom förebyggande arbete mot våld, 
mobbning eller utanförskap och genom att inkludera ungdomarna själva i arbetet. Även 
genom att ständigt utveckla arbetet med ungdomarna. En förutsättning för organisationernas 
arbete är att engagera andra vuxna i lokalsamhället och därigenom skapa nätverk med vuxna 
som har kunskap och erfarenhet som blir viktiga skyddsnät för ungdomarna. 

Ehh… det kan vara allt möjligt från polisen, till ungdomsmottagningen, till IRIS, till 
fältassistenterna. Just att jag tror mycket på att man kan samarbeta över gränserna för att 
kunna nå ut till ungdomarna (IP1). 

Ledarna upplever att arbeta med ungdomar är roligt men även meningsfullt då relationerna 
med ungdomarna är viktiga och skapar möjligheter för att stötta och hjälpa dem i olika 
situationer. Det upplevs att arbetet i organisationen gör intryck, inte bara på de ungdomar 
som är med i organisationen utan även på andra ungdomar i lokalsamhället. Ledarna har 
egna erfarenheter från sin ungdom där ungdomsledare var pålitliga och förtroendeingivande 
och de vill ge samma möjligheter till ungdomarna för att skapa en trygg och inspirerande 
tillvaro. 

Hmm… jag fick ett stort förtroende för fritidsledarna och kände att de, de hade redan där och 
då en otroligt stor påverkan och inverkan på mig. Och när tiden gick och man vart lite äldre så 
har jag fortfarande hela tiden haft det här som ett mål att jobba med ungdomar […] (IP2). 
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Men när vi rörde oss där på skolan hur det spillde över på andra ungdomar och det har jag inte 
fattat riktigt. Det vi gjorde i det lilla, det börjar jag fatta först nu. Och det säger något om 
arbetet och hur viktigt det är (IP6). 

Genom att dela med sig av sina erfarenheter och skapa relationer med ungdomar anser 
ledarna att möjligheten ges att bli en förebild och en vuxen som ungdomarna kan lita på. Att 
vara en pålitlig vuxen ger förutsättningar att kunna engagera ungdomarna i viktiga frågor 
som till exempel att ha diskussioner kring aktuella samhällsfrågor. Det skapar ett 
engagemang hos ungdomarna, det ger dem ökad kunskap i ämnena och en chans att få 
uttrycka sina känslor och tankar samtidigt som vuxna lyssnar på dem. Ungdomarnas 
engagemang leder till att ledarna känner att deras arbete i organisationen är meningsfullt. 

[…] och det har varit jättespännande och det är kul att fortfarande få hålla på så det är därför 
som jag är kvar då i det här. De tankarna och de grundidéerna lever kvar i allra högsta grad 
tycker jag, liksom varför jag tycker det är viktigt. Jag har alltid sagt att jag vill, det jag gör det 
ska vara roligt och det ska kännas meningsfullt (IP4). 

De flesta ungdomar har alltså ett jäkla driv, de vill mycket, de är intresserade och de har 
framförallt en massa energi. Och den energin gillar jag att ta till vara på. […] För oftast så vill 
de ju höras och synas och prata och får de bara rätt utrymme för det så kan man göra det rätt 
bra (IP1). 

5.2 Stöd från kollegor ger förutsättningar för att klara av arbetet 
Under denna huvudkategori beskrivs vilka förutsättningar ledarna upplever att de behöver 
för att kunna genomföra arbetet utifrån underkategorierna; öppen dialog, delaktighet och 
stöd från kollegor och samarbete med kollegor och andra vuxna. 

Det upplevs att en förutsättning för att utföra ideellt arbete är att det finns stöd från kollegor. 
Ledarna upplever att stödet finns i form av en öppen dialog där det går att prata öppet om 
tankar, upplevelser och idéer. Att det alltid finns någon att vända sig till och dela positiva och 
negativa händelser med. Stödet finns även i form av hjälp i situationer där till exempel 
kollegornas erfarenhet och kunskap kan hjälpa att lösa ett problem. Möjligheten att kunna 
utbyta erfarenheter och tankar samtidigt som en individ alltid blir respekterad och lyssnad på 
skapar goda förutsättningar att vilja fortsätta med arbetet. 

Ensam är aldrig stark. Jag tycker det är jätteskönt, vad du än jobbar med, men just med barn 
och unga att bolla med någon annan. För man kan så lätt bli insnöad på vad är det jag gör just 
nu, att ställa den frågan; vad gör jag just nu, gör jag rätt, är vi på väg åt rätt håll. De två tror jag 
är jätteviktiga, både att be om hjälp, för att bolla, vara nyfiken och ha den här närvaron. Den är 
så viktig tycker jag (IP3). 

Ytterligare en förutsättning i arbetet med ungdomarna är att få möjlighet att vara med och 
påverka arbetet anser ledarna. Genom att få vara involverad i hur arbetet ska utformas och 
utföras får ledarna en ökad känsla av delaktighet vilket stärker deras engagemang. 
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Organisationerna har en styrelse vilket innebär att det finns riktlinjer och strukturer för hur 
organisationernas syfte och mål ska uppnås. Utöver det är möjligheterna goda att ledarna 
kan styra upplägget i arbetet med ungdomarna och har fria tyglar att göra prioriteringar 
utifrån ungdomarnas behov. 

Vi har kunnat byggt upp verksamheten så att den är för det första tilltalande för barn och unga 
och att vi faktiskt har ett väldigt gott rykte. Och att de flesta unga vet att här blir man tagen på 
allvar. Och det är ju tack vare den frihet vi har haft i alla dessa år som vi har kunnat liksom 
skapat den känslan (IP5). 

För att arbetet i organisationen ska lyckas upplevs det behövas finnas ett engagemang från 
andra vuxna som är villiga att ge av sin tid. Det är viktigt att ledare i organisationen 
samarbetar och hjälps åt, ställer upp för varandra och kan täcka upp vid behov. Likaså är 
samarbetet med andra organisationer i lokalsamhället betydande för det ideella arbetet. 
Genom samarbete med organisationer och myndigheter skapas ett nätverk dit ledarna kan 
vända sig för att ta del av andra vuxnas erfarenheter och kunskaper. 

Sen givetvis stämningen i arbetsgruppen och teamet och att man trivs med de man jobbar nära 
ihop med. Vi har liksom valt varandra och ofta väljer man ju inte sina kollegor. Men här 
förenas man liksom i ens engagemang (IP4). 

5.3 Positiv påverkan på ledarnas egen hälsa 
Ledarnas upplevelser av hur arbetet påverkar dem och deras hälsa beskrivs i denna kategori 
utifrån underkategorierna; positiva och negativa faktorer för hälsan samt hanterbarhet, 
meningsfullhet och respekt för varandra. 

Ledarna upplever att arbetet i ungdomsorganisationer är både givande och roligt. Att skapa 
personliga kontakter med ungdomarna och se att engagemanget gör skillnad är meningsfullt 
och gör att ledarna påverkas positivt. Det upplevs att arbetet är viktigt då ledarna får 
möjlighet att inspirera ungdomarna och följa dem i livet och att ledarna ser att de kan göra 
skillnad i ungdomarnas liv. Glädjen att se ungdomarna må bra gör att ledarna själva mår bra 
och trivs i organisationerna.  

Alltså… eftersom jag trivs så himla bra med att jobba där så blir min själsliga och fysiska hälsa 
väldigt, väldigt positiv. Alltså att jag tycker om att gå till jobbet, jag har alltid tyckt om 
utmaningar, jag tycker om mina kollegor, jag tycker om ungdomarna jag mötte (IP3). 

Jag kan stöta på dem nu ibland på stan, i butiker eller var det nu än är och jag blir glad och 
varm av att träffa och prata med dem idag och nämna något om att när vi gjorde det och det. 
Och att det betydde något för dem. Det tänker jag är någonting som är en otroligt positiv 
upplevelse (IP4). 
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Det finns dock aspekter i arbetet som påverkar ledarna negativt och som kan göra att arbetet 
känns utmanande. Arbetet i ungdomsorganisationer upplevs i vissa situationer vara 
påfrestande och det kan vara svårt att inte låta arbetet påverka privatlivet. Att se till exempel 
föräldrar och andra vuxna i samhället svika ungdomarna när de behöver stöd och hjälp leder 
till att ledarna känner att de behöver ta ansvaret. Det gör att ledarna påverkas av 
ungdomarnas utsatta situation och känner hjälplöshet och maktlöshet inför det. Även 
ekonomiska och resursbegränsningar kan påverka ledarna negativt då de ser att behovet av 
insatser finns men det inte finns tillräckligt med resurser att genomföra dem.  

[…] men jag vet ju också hur lätt man kan ätas upp av andras liksom bekymmer eller problem 
eller hur de mår och så. Men ju mer jag suger åt mig av det desto sämre blir ju jag och min 
önskan att hjälpa. Så jag tycker att jag har hittat en balans men det har tagit lång tid, väldigt 
lång tid (IP5). 

Nej men ja, det är klart att det påverkar mig negativt. Det är frustration över saker som vi haft 
idéer om som inte har blivit av. När vi har bra saker för ungdomarna som vi gör och som vi 
inte får gehör för. Jag blir så himla arg och besviken (IP6). 

Ledarna anser att för att göra arbetet hanterbart är det viktigt förstå hur arbetet påverkar 
hälsan och var gränserna går innan det blir ohälsosamt. En central del i det ideella arbetet är 
att komma till insikt att det inte är möjligt för en ledare att hjälpa alla ungdomar och att inse 
sina begränsningar. Ledarna upplever att det är viktigt att lyssna på kroppens signaler när 
arbetet påverkar för mycket samt att kunna sätta gränser för hur mycket arbetet får påverka i 
privatlivet. Utifrån det behöver ledarna få kunskap och verktyg för att kunna hantera svåra 
situationer och motgångar i arbetet. Genom att inse sina begränsningar, sätta gränser i 
arbetet och stötta sina kollegor blir arbetet hanterbart. 

Man får öva på att vara good enough, att inte göra för mycket, att inte jobba alla dagar i 
veckan, att inte jobba jämt, tolv timmar om dygnet alltså så där. Att hitta den där 
”lagomheten”, det är en utmaning, så var det för mig i alla fall (IP3). 

Så det är klart att det påverkar en, annars är man dum i huvudet om man inte tror det. För det 
gör det och man behöver förstå varför och man behöver verktyg för att hantera det tycker jag. 
För att göra jobbet med ungdomar rättvist. Jag har jobbat så länge nu att man har ett annat 
lugnt, man ba, allt ordnar sig, det kommer bli bra. Men det som påverkar mig mest är när 
saker hänger kvar, det gör det (IP6). 

Det sker positiva saker dagligen som gör att arbetet som ungdomsledare upplevs som 
meningsfullt och värdefullt. Att få vara en del i att göra skillnad för ungdomar och skapa 
betydelsefulla möten mellan ungdomar och vuxna är värdefullt och ledarna upplever att 
deras engagemang gör nytta. Det är även viktigt att skapa en respekt för varandra, att ledarna 
respekterar ungdomarna och omvänt. Det skapar förutsättningar för respekt i övriga 
samhället. För ledarna är delaktigheten betydande, att få vara med och påverka samt vara 
delaktiga i ett sammanhang och att få vara med i en gemenskap. Det har en positiv inverkan 
på ledarnas hälsa och gör engagemanget meningsfullt. 



17 

Så personligen för mig så är det ju… typ det är ju bara positivitet i att jag bara blir glad, varm i 
kroppen liksom. Att ändå kunna vara en del av det här (IP2). 

Nä… men jag trivs väldigt bra, jag mår bra av det, jag märker att jag blir glad av det. Jag tycker 
att det ger mig mycket energi att jobba med dom här frågorna. Jag tror jag hade haft svårt att 
jobba kanske på ett lager eller någonting där jag känner att jag inte gör någon skillnad för 
någon. Jag känner att jag kan sträcka på mig lite extra och tycka att jag gör en insats, att jag 
gör så gott jag kan varje dag, för någon annan. Och det är en speciell känsla. Så jag tycker att 
jag får energi av att hjälpa andra och jag tror det är en underskattad del (IP1). 

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 
Studien avsåg att ta del av ledares upplevelser av att arbeta med ungdomar i en ideell 
organisation med social inriktning. Tidigare forskning har fokuserat på det ideella arbetets 
fördelar för hälsan utifrån kvantitativa undersökningar samt ideella organisationer generellt 
eller idrottsföreningar. Det anses saknas relevant forskning om hur ledare i ideella 
ungdomsorganisationer med social inriktning upplever sitt arbete. För att undersöka detta 
ansågs en kvalitativ metod lämplig för att få en djupare förståelse för hur ledarna upplever 
arbetet och deras känslor kring det. Enligt Bryman (2011) bygger den kvalitativa metoden på 
att söka förståelse för en individs subjektiva verklighet (Bryman, 2011). Genom kvalitativa 
intervjuer gavs en inblick i intervjupersonernas verklighet och därigenom en förståelse för 
hur de upplever det ideella arbetet. Metoden är flexibel vilket innebar att varje enskilt möte 
kunde anpassas efter intervjupersonernas behov och berättelser. Enligt Bryman (2011) gör 
forskaren en tolkning av det insamlade materialet för att finna innebörden av upplevelserna 
(Bryman, 2011). Vid analysen av materialet finns en osäkerhet att författarens personliga 
värderingar och åsikter kan ha färgat analysen. Dock har författaren förhållit sig neutral 
under processen och till exempel inte ställt ledande frågor trots kännedom om 
organisationen. 

6.1.1 Diskussion om urval  

Urvalet i studien var ett målinriktat urval då intervjupersonerna som ansågs kunna besvara 
studiens syfte och frågeställningar utifrån sina erfarenheter tillfrågades att delta. Enligt 
Holloway och Wheeler (2010) är ett målinriktat urval att välja deltagare till studien utifrån 
deras förmåga att besvara studiens syfte (Holloway & Wheeler, 2010). Genom att välja ett 
målinriktat urval gör författaren ett strategiskt val då det ökar möjligheterna att få svar på 
syfte och frågeställningar. Trots att det endast var sex intervjupersoner i studien anses det att 
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intervjupersonernas berättelser gav tillräcklig mättnad för att kunna få en inblick i deras 
upplevelser samt för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Genom att intervjupersonerna hade olika roller i organisationerna och hade varit delaktiga i 
varierande utsträckning medförde de flera perspektiv till resultatet om det ideella arbetet. 
Det gav studien en djupare inblick i ledarnas upplevelser än om intervjupersonerna hade haft 
liknande roller och varit aktiva lika länge. Vidare intervjuades tre kvinnor och tre män vilket 
anses vara en styrka då det var en jämn fördelning mellan könen och därmed gavs en 
likvärdig inblick i både kvinnor och mäns upplevelser.  

6.1.2 Diskussion om datainsamling  

Datainsamlingen skedde genom semi-strukturerade intervjuer vilket gav en flexibilitet i 
genomförandet av intervjuerna. Bryman (2011) beskriver semi-strukturerade intervjuer som 
anpassningsbara och med relativt öppna frågor för att låta berättelsen vara i fokus (Bryman, 
2011). Det innebar att författaren kunde lyssna in intervjupersonen och anpassa intervjun vid 
behov. Dock följdes en intervjuguide för att ha en struktur under intervjuerna samt för att 
försäkra att samtliga intervjupersoner fick besvara samma grundfrågor. Den relativt öppna 
strukturen på intervjuerna anses vara en styrka då intervjuerna kunde anpassas och därmed 
resultera i utförligare svar och även minska risken att gå miste om betydelsefull information. 
Det anses ha gett ytterligare djup till studiens resultat och försäkrat att studiens syfte 
besvarades. 

En pilotintervju genomfördes före intervjuerna som gav möjligheten att kontrollera frågorna 
i intervjuguiden och försäkra att de var optimala för att besvara studiens syfte. Pilotintervjun 
resulterade i att en fråga togs bort som inte ansågs ha någon relevans för studien. Vid 
genomförandet av intervjuerna ansågs övriga frågor väl anpassade för att få tillräckliga och 
utförliga svar. Kvale och Brinkmann (2014) anser att platsen där intervjun sker är viktigt för 
att intervjupersonen ska vara trygg och bekväm (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjuerna 
ägde rum utefter intervjupersonernas önskemål vilket innebar att de var bekväma och trygga 
och kunde slappna av under intervjuerna. Det ansågs vara viktigt för att försäkra att 
intervjufrågorna besvarades och intervjuerna genomfördes väl.  

6.1.3 Diskussion om analys  

Det insamlade materialet transkriberades direkt efter varje intervju för att det som sagts 
under intervjun skulle vara färskt. Det ansågs minimera risken för att författaren skulle 
missuppfatta någonting i samtalet eller inte minnas intervjupersonens reaktioner och 
kroppsspråk som kan vara av vikt för studien. Bryman (2011) anser att det är viktigt att 
transkriberingen är ordagrann och tar med pauser, tonfall och utfyllnadsord (Bryman, 2011). 
Således gjordes transkriberingen exakt som intervjupersonen uttryckte sig och vissa stycken 
lyssnades om då det var otydligt vad personen sade. Då materialet utgör grunden för studiens 
resultat ansågs det viktigt att transkriberingen var korrekt och noggrann genomförd. Vidare 
gjordes en manifest innehållsanalys av materialet för att identifiera det som beskrevs i texten. 
Det bygger på författarens förståelse av det insamlade materialet. Enligt Holloway och 
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Wheeler (2010) är det därför väsentligt att materialet läses flertalet gånger för att identifiera 
det som beskrivs i texten. Författaren gör ingen tolkning av materialet utan beskriver det som 
sägs i texten (Holloway & Wheeler, 2010). Det gjorde att författaren fick en påtaglig förståelse 
för texten och kunde därmed genomföra en grundlig analys. Det anses vara en styrka att 
författaren har samlat in materialet, transkriberat det och sedan analyserat det då det gett en 
genomgående förståelse för materialet som underlättat vid framskrivandet av resultatet. För 
att försäkra att den manifesta innehållsanalysen skett korrekt följdes Graneheim et al. (2004) 
process (Graneheim et al., 2004). Genom att följa dessa steg underlättades analysen då 
processen var obekant för författaren. Således minskade risken för misstag och materialet 
analyserades korrekt och ledde till i studiens resultat. En manifest innehållsanalys valdes då 
författaren inte gör någon tolkning av materialet utan endast beskriver det. Därmed ansågs 
det vara en mindre risk att författarens förförståelse och personliga värderingar påverkat 
analysen. 

6.1.4 Diskussion om kvalitetskriterier  

Studien utgick ifrån fyra kvalitetskriterier som Holloway och Wheeler (2010) beskriver som 
trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och konfirmerbarhet som ger en bild hur tillförlitlig 
en studie är (Holloway & Wheeler, 2010).  

Studiens trovärdighet stärktes genom att en pilotintervju genomfördes och intervjufrågorna 
kunde kontrolleras. Således blev studiens syfte besvarat vilket är vad som eftersträvas. 
Urvalet av intervjupersoner kan även påverka studiens trovärdighet enligt Holloway och 
Wheeler (2010). Studiens urval ansågs vara lämpligt då intervjupersonerna hade erfarenhet 
och kunskap om studiens ämnesområde.  

Vidare kunde studiens pålitlighet stärkas då studiens tillvägagångssätt och process har tydligt 
beskrivits vilket enligt Holloway och Wheeler (2010) gör det möjligt att efterlikna och 
granska studien. Pålitligheten ansågs även stärkas genom användandet av vetenskapligt 
granskade källor och metoder i framställningen av studien. 

Studiens överförbarhet påverkas av om resultatet går att använda i liknande grupper eller 
situationer enligt Holloway och Wheeler (2010). Det kan anses att storleken på urvalet i 
studien kan begränsa överförbarheten. Dock anses överförbarheten till andra situationer, till 
exempel idrottsföreningar eller teaterföreningar, öka då ideellt arbete och organisationer 
tydligt beskrivits vilket innebär att kontexten av studien kan kopieras. 

Konfirmerbarheten i studien stärktes genom att tidigare forskning redovisats i bakgrunden 
samt genom den manifesta innehållsanalysen som begränsat risken att författaren påverkat 
resultatet med personliga åsikter eller värderingar då ingen personlig tolkning av materialet 
har skett.   

6.1.5 Diskussion om etiska överväganden  

De forskningsetiska principerna följdes genomgående i studien. Enligt Bryman (2011) visar 
forskaren att studien är ansvarsfullt genomförd om principerna; informations-, samtyckes-, 
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konfidentialitets-, och nyttjandekravet följs (Bryman, 2011). Intervjupersonerna blev tydligt 
informerade om studiens syfte, studiens genomförande och sin egen roll i studien via 
missivbrevet innan de valde att delta vilket ses som en styrka gällande informationskravet. 
Likaså att intervjupersonerna fick ge sitt samtycke till att delta dels via mail innan intervjun 
bokades in, dels innan intervjun påbörjades. Konfidentialitetskravet uppfylldes då 
intervjupersonerna tydligt blev informerade vilka personer som hade tillgång till det 
insamlade materialet. Genom att intervjuerna förvarades i en lösenordskyddad fil 
försäkrades att obehöriga inte fick tillgång till materialet. Vidare skyddades 
intervjupersonernas identitet genom att de tilldelades en kod vid transkriberingen och det 
därmed inte går att utläsa vem som har sagt vad i resultatet. Likaså nämndes inte namnen på 
de ideella organisationerna för att minska risken för igenkänning. Att organisationerna och 
intervjupersonernas identiteter undanhållits genomgående i studiens metod och resultat 
anses vara en styrka gällande konfidentialitetskravet.   

6.2 Resultatdiskussion 
Nedan följer en diskussion om resultatet utifrån studiens frågeställningar. 

6.2.1 Diskussion om ledarnas engagemang och intresse för ideellt arbete  

Det framkom att ledarnas engagemang grundar sig i att de vill finnas som stöd och en 
trygghet för ungdomarna. Ledarna väljer att engagera sig i organisationen utifrån tanken att 
vara en trygg vuxen som ungdomar kan vända sig till och lita på. Enligt Leopold (2006) 
engagerar sig vuxna i organisationer utifrån den tradition som finns i Sverige av ideellt arbete 
men även att utbildning och ålder påverkar om en individ väljer att engagera sig eller inte 
(Leopold, 2006). I studien visar ledarna på att det är viktigt att kunna skapa rätt 
förutsättningar för ungdomarna och att det är motiverande att hjälpa dem. Ledarna nämner 
inte att traditionen för ideellt arbete påverkat dem att engagera sig utan att det är känslan att 
skapa möjligheter och ett sammanhang för ungdomarna som ligger bakom engagemanget. 
Dock nämner Hartje et al. (2008) att ledare i ungdomsorganisationer engagerar sig med 
motivet att ge ungdomarna en bättre tillvaro och för att vara en förebild för dem. Ledarna 
behöver ha motivation att vilja skapa förändring och en tryggare tillvaro för ungdomarna 
(Hartje et al., 2008). Genom engagemanget får ledarna möjlighet att dela med sig av sina 
erfarenheter vilket ger ungdomarna någonting att relatera till som kan leda till att 
ungdomarna får en förebild och en vuxen de kan lita på.  

Ledarnas motivation till att skapa förändring för ungdomarna genom stöd och hjälp kan 
kopplas till KASAM där, enligt Antonovsky (1991), begriplighet innebär att påfrestningar kan 
göras förståeliga vilket kan hjälpa individen att överkomma oförväntade händelser och 
krävande situationer (Antonovsky, 1991). Genom ledarnas erfarenheter och kunskap kan de 
hjälpa ungdomar i svåra situationer genom att ge råd och stöd för att ungdomen ska klara av 
påfrestningen. Ledarna kan även med sina erfarenheter stötta sina kollegor i situationer där 
de behöver hjälp eller råd. Således kan ledarna genom sitt engagemang skapa förutsättningar 
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för att göra stressfyllda situationer i ungdomarnas liv mer begripliga och där med skapa 
bättre förutsättningar för att ungdomarna ska klara av motgångar och påfrestningar.  

Ledarna får genom sitt arbete i ungdomsorganisationerna möjlighet att arbeta med 
ungdomar i viktiga och aktuella frågor. Enligt Börjeson (2010) kan ideella 
ungdomsorganisationer vara ett alternativ till skolor då de kan arbeta med ungdomar i en 
trygg miljö för att förbättra ungdomarnas förutsättningar (Börjeson, 2010). Genom att skapa 
diskussion kring till exempel genus, rasism, mobbning och våld tillsammans med 
ungdomarna får ledarna möjlighet att engagera dem och ge dem kunskap. Det skapar även 
förutsättningar för goda relationer mellan ledare och ungdomar då de möts i en trygg miljö. 
Kiilakoski et al. (2015) menar att skapa en trygg miljö för ungdomarna och tillsammans med 
dem skapa aktiviteter utifrån ungdomarnas behov är en förutsättning för att skapa bättre 
förutsättningar för ungdomarna (Kiilakoski et al., 2015). 

6.2.2 Diskussion om ledarnas förutsättningar för att kunna genomföra arbetet  

En betydande förutsättning för att klara av arbetet i organisationen ansåg ledarna var stöd 
från kollegor. Stödet kan finnas i form av hjälp, råd eller någon att prata med om tankar och 
känslor kring arbetet i organisationen. Leopold (2006) anser att ideella organisationer 
behöver ha tydligt stöd och uppmuntran till de som arbetar för att inspirera dem till fortsatt 
engagemang (Leopold, 2006). Det betyder mycket för ledarna att få stöd från organisationen 
och möjligheten att kunna byta erfarenheter och tankar inom arbetsgruppen skapar 
förutsättningar för framtida engagemang. Genom resurser som socialt stöd och samarbete 
inom organisationen kan ledarna uppleva ökad hanterbarhet som enligt Antonovsky (1991) 
innebär att de kan lättare hantera stressorer och krav från det ideella arbetet. Hanterbarhet 
ger ledarna en förmåga att hantera krav och ge dem en känsla av meningsfullhet trots 
påfrestande situationer (Antonovsky, 1991). Detta stöds Hartje et al. (2008) som anser att då 
det ideella arbetet kan vara påfrestande är stöd inom organisationen avgörande för ledarnas 
motivation (Hartje et al., 2008).  

Tillsammans med stöd från kollegor anses möjligheten att kunna påverka arbetet som de 
viktigaste förutsättningarna för att vilja vara fortsatt aktiv i organisationen. Genom att få vara 
involverad i hur arbetet ska ske och vilka insatser som ska genomföras stärks ledarnas 
delaktighet. Enligt Antonovsky (1991) stärks även meningsfullheten i arbetet om det finns 
möjlighet till inflytande i sin roll och sina arbetsuppgifter. Friheten att kunna styra sitt arbete 
och sin situation leder till ökad motivation hos ledarna (Antonovsky, 1991). Ledarna anser att 
de har fria tyglar att styra arbetet utefter ungdomarnas behov samtidigt som det finns tydliga 
riktlinjer för hur organisationens mål ska uppnås. Det ger ledarna en tydlig bild för vad som 
förväntas av dem och vilka deras arbetsuppgifter är. Det kan kopplas till begripligheten som 
Antonovsky (1991) beskriver i KASAM. Begripligheten stärks då ledarna förstår sina 
arbetsuppgifter och vad syftet är med dem. Genom att organisationen har tydliga strukturer 
och mål ökar även ledarnas tillit till organisationen (Antonovsky, 1991). Även To (2009) 
anser att organisationen bör ha tydligt syfte och mål för att öka förutsättningarna för att 
ledarna ska utföra ett gott arbete. Det är även viktigt för organisationen att ha tydliga 
strukturer för hur samarbete mellan olika aktörer ska ske för att arbetet ska bli framgångsrikt 
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(To, 2009). Detta återkommer även i ledarnas upplevelser då de anser att engagemang från 
andra vuxna i lokalsamhället är en central del i att arbetet med ungdomarna blir 
framgångsrikt. Nätverk i lokalsamhället har en betydande roll i ledarnas arbete då de kan 
söka råd, stöd och hjälp från andra vuxna. Enligt Ander (2005) kan nätverk av olika aktörer 
samarbeta och därigenom nå ut till fler ungdomar och arenor där ungdomar vistas (Ander, 
2005).  

6.2.3 Diskussion om ledarnas upplevelser av arbetets påverkan på hälsan  

Ledarna gav en bild av att arbetet i ideella organisationer är roligt och givande. Att göra 
skillnad för ungdomar och se att engagemanget påverkar ungdomar positivt gör att ledarna 
mår bra och upplever arbetet som meningsfullt. Det stämmer överens med Detollanaere et al. 
(2017) studie som visar att ideellt arbete ökar välbefinnandet hos ledare samtidigt som deras 
hälsa påverkas positivt av engagemanget. Det leder även till ökad självkänsla och minskad 
risk för depression hos ledarna (Detollanaere et al., 2017). Ledarna upplever sitt engagemang 
som positivt för sin egen hälsa och anser att glädjen att kunna hjälpa ungdomarna gör det 
värt tiden som de spenderar i organisationen. Det överensstämmer med Kim et al. (2016) 
som anser att engagemang i en ideell organisation ökar ledarnas gemenskap och delaktighet 
och därigenom kan även deras välbefinnande öka. De anser även att möjligheten att göra 
skillnad för andra människor ökar ledarnas meningsfullhet och självkänsla (Kim et al., 2016). 
Genom att ledarna upplever ökad meningsfullhet kan de enligt Antonovsky (1991) bli mer 
benägna att engagera sig i uppgifterna och även om arbetet kan vara påfrestande upplevs det 
som givande tack vare att de upplever det meningsfullt (Antonovsky, 1991). 

Ledarna upplever dock att det finns aspekter i arbetet som påverkar dem negativt som till 
exempel att se andra vuxna svika ungdomar eller att engagemanget påverkar privatlivet och 
det kan vara svårt att avgränsa sig. Ando et al. (2018) anser att KASAM kan användas som en 
strategi i att hantera stress i arbetet genom att lära sig hantera påfrestningarna och bibehålla 
hälsan (Ando et al., 2018). Ett sätt ledarna hanterar påfrestningarna är att de sätter gränser 
för hur mycket plats arbetet får ta samt inse att en ledare inte kan hjälpa alla ungdomar. På 
detta sätt får ledarna kontroll över sin arbetssituation vilket stärker deras hanterbarhet enligt 
Antonovsky (1991) som även menar att hanterbarheten minskar risken att ledarna påverkas 
negativt av stress och utmaningar (Antonovsky, 1991).  

Att få vara delaktiga i ett sammanhang där de samtidigt kan bidra till att förbättra 
ungdomars tillvaro innebär att ledarna upplever sitt engagemang som värdefullt och 
meningsfullt. Delaktigheten menar Campbell et al. (2007) kan vara hälsofrämjande då 
ledarna blir en del av en gemenskap och kan vara med och påverka i lokalsamhället 
(Campbell et al., 2007). Detta stöttas av Lundåsen (2005) som även menar att arbeta i en 
ideell organisation ökar känslan av tillit till andra människor och genom att dela med sig av 
sin tid och sina erfarenheter i organisationen stärks ledarnas roll i lokalsamhället. Genom 
engagemanget ökar ledarnas delaktighet som är en hälsofrämjande faktor (Lundåsen, 2005). 
Ledarna upplever att deras engagemang i organisationerna gör att de är mer delaktiga än 
tidigare och att vara en del av en gemenskap har en positiv inverkan på deras hälsa.  
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7 SLUTSATSER 

• Ledarnas engagemang grundar sig i en vilja att ge ungdomar en bättre tillvaro och 
skapa förutsättningar för dem. Genom egna erfarenheter kan ledarna inspirera och 
motivera ungdomar och skapa trygga relationer där de blir en vuxen som 
ungdomarna kan lita på. 

• Ledarna upplever stöd från kollegor och andra vuxna i lokalsamhället vilket möjliggör 
goda förutsättningar för att klara av arbetet med ungdomarna. Genom stöd, hjälp och 
samarbete med andra blir arbetet hanterbart och meningsfullt. 

• Det ideella arbetet upplevs som positivt och givande trots utmaningar och 
påfrestningar. Möjligheten att kunna göra skillnad för ungdomarna gör att ledarna 
upplever positiva hälsoeffekter på sin egen hälsa och en meningsfullhet av arbetet. 

7.1 Förslag på framtida forskning 
Resultatet visar att engagemanget i ideella organisationer är positivt för ledarnas hälsa varpå 
studien kan utgöra underlag för vidare undersökningar om huruvida ideellt arbete i 
organisationer kan vara hälsofrämjande. Då det finns ett stort engagemang i ideella 
organisationer i Sverige kan det finnas intresse för att undersöka organisationer med olika 
intresseområden för att se om ledare anser att arbetet har en positiv påverkan på hälsan 
oavsett organisationens inriktning. Framtida forskning kan vara användbart för att utveckla 
organisationer framåt och för att förstärka det hälsofrämjande engagemanget som kan bidra 
till positiva hälsoeffekter och för att få flera att engagera sig i organisationer.  
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BILAGA A MISSIVBREV  
Hej! 

Jag heter Lisa Borglund och studerar sista terminen på folkhälsoprogrammet på Mälardalens 
högskola i Västerås. Nu har det blivit dags för mig att skriva mitt examensarbete på 
kandidatnivå. Syftet med min studie är att undersöka hur ledare upplever att arbeta med 
ungdomar i en ideell organisation. 

Jag kommer att genomföra sex intervjuer under mars månad med personer som är 
engagerade i ideellt arbete med ungdomar i Mellansverige. Jag är tacksam om jag får 
möjlighet att intervjua dig som arbetar ideellt med ungdomar för att få ta del av dina 
upplevelser. 

Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter och kommer att spelas in för att underlätta vid analys 
av materialet. 

Studien tar hänsyn till de etiska riktlinjer som finns vid forskning och som innebär att ditt 
deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Det som sägs 
vid intervjun och ditt deltagande är konfidentiellt vilket innebär att endast jag, min 
handledare och min examinator har tillgång till din information samt att informationen 
endast kommer nyttjas i forskningssyfte. 

Examensarbetet är färdigt i slutet av april 2019 och godkänt arbete publiceras på databasen 
DiVA. Om du vill läsa det färdiga arbetet kan du kontakta mig så mailar jag en kopia. 

Om du har några frågor eller funderingar kring studien kontakta gärna mig eller min 
handledare. 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Lisa Borglund 

Mail: lus15001@student.mdh.se 

Telefon: 070-776 44 30 

 

Handledare Anita Larsson 

Mail: anita.larsson@mdh.se 
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BILAGA B INTERVJUGUIDE  
 

Ledarnas engagemang och intresse för ungdomar 
 

o Hur kommer det sig att du började arbeta just med ungdomar?  
o Varför valde du just den här organisationen? 
o Vad motiverar dig i ditt arbete med ungdomar? 
o Kan du berätta rent konkret om din roll i organisationen? 

 
 

Ledarnas upplevda stöd i det ideella arbetet 
 

o Vilka möjligheter har du själv att styra upp ditt arbete med ungdomarna? 
o Vilket stöd har ni från organisationen som ledare i arbetet? 
o Hur samarbetar ni ledare i organisationen? 
o Hur gör du för att stötta dina kollegor? 

 
 

Det ideella arbetets påverkan på ledarnas hälsa 
 

o Kan du beskriva vad begreppet hälsa innebär för dig? 
o Hur tycker du själv att det ideella arbetet påverkar dig? 
o Kan du beskriva någon situation i arbetet som påverkat dig positivt? 

-Vad var det som gjorde att du upplevde det som positivt 
o Kan du beskriva någon situation i arbetet som påverkat dig negativt? 

-Vad var det som gjorde att du upplevde det som negativt 
o Eftersom det här är ideellt arbete – hur sätter du gränser för dig själv i hur mycket tid 

du lägger på det ideella arbetet 
 
 
 

Avslutning 
 
Känner du att det är något du vill tillägga utöver det som redan sagts?  
 
Nu är intervjun avslutad. Tack så mycket för ditt deltagande! 
 
 

Följdfrågor 
o Kan du utveckla… 
o Du nämnde… hur menar du då… 
o Kan du berätta lite mer om… 
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