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Nästan hälften av svenskarna arbetar ideellt, och tre av fyra har någon
gång gjort det.

Det ideella arbetet ökar –
allt fler ungdomar
2009-12-11
Många påstår att människor i Sverige inte längre är beredda att
arbeta ideellt. En ny undersökning från Ersta Sköndals Högskola
visar att det inte sant. Tvärtom är svenskarnas engagemang större
än någonsin. Och idrotten engagerar mest.
Det mest anmärkningsvärda är, enligt forskarna Lars Svedberg, Johan von
Essen och Magnus Jegermalm, att engagemanget över tid är så stabilt,
trots skiftande konjunkturer och skiftande politiskt klimat. Nästan hälften
av svenskarna arbetar ideellt, och tre av fyra har någon gång gjort det. 20
procent är aktiva inom en idrotts- eller friluftsorganisation. På andra plats
kommer socialt inriktade organisationer med 15 procent.
Studien visar också att det inte är ett utdöende fenomen. Det mest aktiva
är mellan 30 och 44 års gamla. Det vill säga, den historiskt aktiva 40talistgenerationen håller på att ersättas. Och kanske mest glädjande är att
engagemanget bland ungdomar ökar igen efter en tids nedgång, inte minst
inom idrottsrörelsen.
Tidigare siffror har pekat på att människor i allt större utsträckning gör
insatser utan att vara medlemmar i någon organisation. Men i den nya
studien har den trenden vänt. De allra flesta som är ideellt aktiva är också
medlemmar i den organisation de är aktiva i. Den svenska
folkrörelsetraditionen står sig med andra ord fortfarande stark.
Riksidrottsförbundets generalsekreterare Erik Strand gläder sig naturligtvis
åt studiens resultat. Det ideella arbetet är ju svensk idrotts grundpelare
och främsta förutsättning. Men han tycker också att det är viktigt att
förbund och föreningar drar slutsatser av siffrorna.
– Det har blivit något av ett mantra att det ideella arbetet är på utdöende.
Det kan lätt bli en självuppfyllande profetia, vi ställer inte frågan om folk
vill bli ledare eftersom vi utgår från att de kommer att svara nej. I stället
borde vi utgå ifrån allt det positiva i ett ledaruppdrag, som gemenskapen
och möjligheten att göra en insats. Dessutom vet jag av egen erfarenhet
att idrottsledarskapet är en fantastisk utbildning som ungdomar kan ha
stor nytta av i sitt framtida arbetsliv, säger Erik Strand.
– Att arbeta ideellt som idrottsledare är ett sätt att utvecklas som
människa, och det vill de allra flesta.
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