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Förord 
Uppsatsen har bidragit med mycket intressanta och spännande möten med nya människor, vilket 

har varit otroligt roligt. Det har varit mycket värdefullt för mig att få möjlighet att möta dessa åtta 

människor och fått ta del av deras berättelser. Jag är tacksam över deras öppenhet och välvilja 

över att låta sig intervjuas. Dessa människor vill jag tacka särskilt mycket för att de har gjort min 

uppsats möjlig.  

Jag vill också tacka personalen på Frivilligcentralen för deras hjälpsamhet under 

urvalsprocessen av informanter till studien. Under inledande av studien bidrog de också med 

mycket intressanta och entusiasmerande diskussioner kring frivilligt arbete. Jag vill också rikta ett 

tack till Signe Isaksson på Norrköpings kommun som jag har haft många intressanta samtal kring 

frivilligt arbete med. 

Ett stort tack vill jag rikta till min fantastiska handledare Sabine Gruber som alltid funnit till 

hands, givit mig mycket värdefulla kommentarer och motiverat mig att kämpa på. 

Tack också till min kära Peter, som stått ut med mig under denna resa. Ditt tålamod och din 

tro på mig har stärkt mig enormt mycket. Tack för all tid du har lagt ner på korrekturläsning inpå 

småtimmarna. Jag vill också tacka mina underbara föräldrar för allt stöd. 

 

Tack till alla Er som har hjälpt till att förverkliga denna studie! 

 

  
Isabelle Gustavsson  
Norrköping, 07-02-19 
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Inledning  

Människans beteende är något som alltid har fascinerat mig och mitt intresse för att på olika sätt 

undersöka och få förståelse för detta är något som drivit mig under hela utbildningen. I samband 

med uppstartandet av det sista magisteråret på Samhälls- och kulturanalytiska programmet 

började således funderandet över intressanta forskningsområden. Områdena var som vanligt 

många men intresset föll för en intressant idé ifrån Norrköpings kommun1. En väldigt löst 

formulerad önskan om att studera frivilligt arbete. Området var för mig rätt obekant men allt 

eftersom har mitt intresse för frivilligt arbete vuxit till sig.  

Det som framför allt väckte mitt intresse inledningsvis var frivilligsektorns framväxt i 

förhållande till välfärdsstatens nedskärningar. Jag blev också fascinerad av människors 

engagemang att av fri vilja och utan ekonomisk vinning engagera sig på detta sätt.  Detta blev 

upptakten till en magisteruppsats i ämnet frivilligt arbete. Jag upplever att Sverige har ett utbyggt 

och välfungerande socialt skyddsnät för medborgarna i samhället. Samhället värnar om dem som 

behöver ett extra stöd. Sverige sägs vara ett välutvecklat land när det gäller välfärd. När 

människor har det svårt finns det offentliga resurser för att komma på fötter. På senare tid har 

dock nedskärningar och besparingar märkt den offentliga sektorn.2 Kan detta ha öppnat dörren 

för en ny sorts samhällelig funktion, frivilligarbete? Således handlar det om det frivilliga arbete 

som utförs av ”vanliga” människor till en annan medmänniska, utan ekonomisk ersättning. Men 

hur kommer det sig att människor väjer att engagera sig på detta sätt? Hur kommer det sig att 

människor av fri vilja och utan betalning väljer att göra frivilliga insatser? Detta är några av de 

frågor jag hoppas få större förståelse för genom denna studie.  

Den skandinaviska och därmed också den svenska forskningen kring drivkrafter och motiv 

till frivilligt arbete är dessvärre relativt liten (SOU 1993:82). Framför allt saknas det forskning om 

frivilligarbetarna och deras övertygelser och motiv till frivilligt arbete baserat på svenska 

förhållanden menar Jeppsson Grassman (Jeppsson Grassman, 1997). Inom detta område är 

denna uppsats tänkt att göra ett nedslag. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera frivilligarbetarnas motiv för att engagera 

sig i frivilligt arbete, samt att belysa vad frivilligarbetarna tycker sig få ut av att engagera sig 

frivilligt. Jag har formulerat följande frågeställningar: 

                                                 
1 Jag vill notera att uppsatsen inte är skriven på uppdrag av Norrköpings kommun. 
2 Se Arvidsson, Berntson Dencik (1994) för vidare diskussion. 
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1. Vilka drivkrafter och motiv finns bakom människors frivilliga engagemang?  

2. Vad upplever frivilligarbetarna att de får ut av att engagera sig frivilligt? 

3. Hur är det frivilliga engagemanget kopplat till det samhälle som frivilligarbetarna menar att de 

lever i? 

Disposition 

Under denna rubrik kommer jag att redogöra för uppsatsens fortsatta upplägg. Följande kapitel 

presenterar tidigare forskning och teori. I detta andra kapitel har jag inledningsvis valt att kort 

presentera forskningsfältets begynnelse för att sedan gå över till att ringa in mitt 

forskningsområde. Därpå följer sedan en redogörelse för tidigare forskning och teorier inom 

dessa studier som anknyter till uppsatsens fokus. Dessa avsnitt har till syfte att dels presentera 

forskning inom fältet men också att redogöra för tidigare studier som inspirerat mig och vars 

teoretiska tankegångar jag kommer att använda mig av. Kapitlet tidigare forskning och teori är 

indelat i två delar, nämligen personliga drivkrafter och motiv och samhälleliga drivkrafter och 

motiv.  

I det tredje kapitlet följer sedan en metoddel som inleds med den metodologiska ansatsen 

etnografi. Sedan presenteras den kvalitativa metoden intervjuer. Därefter följer sedan två avsnitt 

om genomförande och metodreflektion. Sist i kapitlet tas etiska ställningstaganden upp.  

Det fjärde kapitlet innehåller en presentation av fältet och informanterna. I kapitlet följer 

också tre avsnitt som syftar till att bidra med bakgrund kring fältets verksamhet.  

I det femte kapitlet följer sedan analysen. Detta kapitel har som syfte att lyfta fram uppsatsens 

huvudfokus: således vilka motiv som ligger bakom de frivilligas engagemang samt vad det 

frivilliga engagemanget ger tillbaka till de frivilliga. Analysen är uppdelad i de huvudmotiv som jag 

funnit i det empiriska materialet. Dessa är följande: samhällsengagemang, otillräckliga 

samhällsresurser, ett förändrat samhälle samt altruistiska och/eller egennyttiga motiv. Sedan följer 

en sammanfattning av analysen. 

Därpå följer sedan avslutande reflektioner med några tankar kring studien och dess resultat 
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Tidigare forskning och teori 

Vilken typ av frivilligt arbete? 

Inledningsvis vill jag lite kort beröra forskningsfältets uppkomst. Därpå följer sedan en kort 

redogörelse för vilken typ av frivilligt engagemang som sätts i fokus i denna uppsats. 

Frivilligforskning med inriktning mot välfärdsstaten och socialt arbete har sina rötter i USA. 

Till stor del har forskningsområdet sitt ursprung i den socialt inriktade nonprofit- sektorn3. 

Under 1950- och 1980-talet skedde en markant ökning av nonprofit organisationer i USA. 

Statliga ekonomiska resurser satsades på sociala insatser och dessa lades ofta ut på 

frivilligorganisationer. Detta och ett förändrat politiskt synsätt vad gäller frivilligorganisationer 

resulterade i en samhällig förändring av synen på frivilligorganisationer.  Frivilligområdet fick en 

betydelsefull roll och blev en integrerad del av det amerikanska samhället. I slutet av 80-talet 

publicerades en amerikansk ”textbook”, där ledande forskare identifierade forskningsfältet 

frivilligt socialt arbete; The Nonprofit Sector- A Research Handbook. Boken inbegrep forskning av den 

frivillighet som producerade service inom det samhälleliga fältet. I slutet av 1980-talet kunde 

således en tydlig amerikansk forskningstradition identifieras och forskningsfältet frivilligt socialt 

arbete var född (Powell, 1987). 

Jag kommer inte att gå närmare in på den amerikanska forskningstraditionen kring frivilligt 

socialt arbete. Inte heller kommer jag i någon större omfattning att referera till amerikansk 

forskning och teori inom området då det amerikanska välfärdssystemet är organiserat på ett helt 

annat sätt än vårt svenska. Detta gör det svårt att relatera den amerikanska forskningen till 

svenska förhållanden.  

Innan den tidigare forskningen som kan relateras till min uppsats sätts i fokus vill jag också 

göra några inringningar av den mångfacetterade frivilligsektorn. Eva Jeppsson Grassman och 

Lars Svedberg skriver att frivilligsektorn är mångskiftande och svårbestämbar i den mening att 

den är otroligt bred och innehåller många olika sorters frivillig organisering (Jeppsson Grassman 

& Svedberg, 1995). Därför menar jag att det är väsentligt att ringa in vilken typ av frivilligt arbete 

som denna uppsats behandlar.  

Enligt forskarna Jeppsson Grassman och Svedberg var det först under 1990-talet som 

frivilligt arbete med social inriktning uppmärksammades i välfärdsdiskussionen. Socialt inriktad 

frivillighet handlar primärt om att öka välfärd för individer och grupper i samhället (Jeppsson 

Grassman & Svedberg, 1995).  Frivillighet inom detta område kan därefter delas in i fyra olika 

                                                 
3 Se Powell, (1987) för vidare resonemang. 
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kategorier av utövare. Dessa är familj och informella nätverk, offentlig sektor, frivilliga organisationer och 

aktionsgrupper samt företag skriver Erik Blennberg. Socialt inriktad frivillighet delas också upp i två 

olika inriktningar; de som inriktar sig direkt socialt eller indirekt socialt. Om inriktningen är 

indirekt handlar det om att utveckla välfärden med hjälp av opinionsbildning och politiska 

påtryckningar genom att bidra med ekonomiska medel till olika socialt inriktade 

frivilligorganisationer. Med direkt social inriktning menas insatser med en välfärdsinriktning som 

uttrycks i direkta relationer till dem som mottager frivilliga insatser skriver Blennberg. (SOU 

1993:82). Till den sociala frivilligheten som Jeppsson Grassman och Svedberg beskriver 

innefattas till exempel inte kulturverksamhet, religiöst gudstjänstliv eller djurrättsarbete och inte 

heller arbete inom idrottsrörelse (Jeppsson Grassman & Svedberg, 1995). 

Således är min uppsats tänkt att behandla den sortens frivillighet som är socialt inriktad och 

som utövas av en frivilligorganisation, närmare bestämt Frivilligcentralen4. Dessutom handlar det 

om frivilligt arbete som bedrivs i direkta insatser till dem som mottar insatserna. För att 

ytterligare ringa in uppsatsens område har jag valt att definiera den sortens frivilligt arbete som 

den tar upp. I denna undersökning ligger således fokus på den typen av frivilliga insatser5 som 

definieras som ”[…] sådant arbete och sådana insatser som utförs på frivillig grund, oavlönat 

(eller mot ett symboliskt arvode) och på fritiden” (SOU 1993:82).  

Nedan kommer jag att presentera den tidigare forskning som jag menar har relevans för min 

studie. Framför allt lägger jag fokus på drivkrafter och studier om dessa. För att synliggöra de 

huvudsakliga drivkrafterna och motiven som är relevanta inom detta undersökningsområde har 

jag delat upp dessa i två avsnitt, personliga- och samhälleliga drivkrafter. Det bör dock poängteras 

att dessa huvudmotiv inte alltid är så enkla att särskilja och att de ofta förekommer samtidigt. 

Detta är även något som analysen kommer att påvisa nedan.  

Personliga drivkrafter och motiv 

Altruism och egennytta 
Detta avsnitt har till syfte att presentera teorier och tidigare forskning som knyter an till 

personliga motiv och drivkrafter. Först lyfts tidigare forskning som framhåller teoretiska 

tankegångar kring altruism och egennytta fram.  

Lars Rubins avhandling från 2000 har fokuserats på drivkrafter och motiv till det frivilliga 

arbetet. Rubin har studerat engagemanget hos Lutherhjälpens frivilligarbetare (Rubin, 2000). 

Begreppet altruism och egennyttiga motiv är återkommande begrepp som ofta sätts i samband 
                                                 
4 Beskrivning av fältet kommer nedan. 
5 Begreppet frivilligt arbete används i uppsatsen synonymt med frivilliga insatser och frivilligt engagemang 
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med frivillig forskning.  Ordet altruism kan definieras som ”det att sätta andras intresse framför 

sina egna”6 Det handlar således om att låta ens egna intressen vänta och sätta någon annans 

behov och intresse först. Egennytta kan definieras som ”huvudsaklig eller uteslutande hänsyn till 

det egna intresset”7. I sina extrema former kan altruistiska och egennyttiga intressen utesluta 

varandra menar Rubin. Men det finns också så att säga mer positiva sammanhang där dessa båda 

kan figurera och fungera ihop som en helhet. Flera forskare med Rubin menar att forskningen 

talar för att människors frivilliga engagemang innehåller teoretiska tankegångar som både är 

altruistiska och egennyttiga. Rubin betonar att ”det man gör, gör man både för andra, d. v. s. för 

medmänniskan […], och för att man själv får något tillbaka”(Rubin, 2000).   

År 1993 studerade Jeppsson Grassman det frivilliga arbete som sker oavlönat utanför den 

egna familjen. Jeppsson Grassman undersökte i den första befolkningsstudien av frivilligt arbete 

även motiv till frivillighet. Människors intentioner till varför de engagerar sig frivilligt verkar 

enligt Jeppsson Grassman handla om ”ett ständigt pågående gestaltande och förverkligande av 

den egna identiteten, där handlingarna och avsikterna hela tiden berör både ’mig’ och ’andra’ 

”(SOU 1993:82). Forskaren Mats Ektröm som studerat sociala och kulturella innebörder inom 

frivilligorganisationer pekar också han på en kombination av motiv som ligger bakom människors 

skäl till frivilligt engagemang. Ekström skriver; ”drivkraften bakom ett engagemang kan 

naturligtvis vara en genuin önskan att få göra något för någon annan, men det kan samtidigt vara 

ett sätt att förverkliga sig själv”. (Ekström, 1995). Forskaren Roger Qvarsell har forskat om hur 

det sociala ansvaret organiserades under två århundraden. I den studien menar han att de 

altruistiska motiven liksom de egennyttiga motiven finns sida vid sida utan att för den skull 

behöva innebära varandras motsatser. (Qvarsell, 1995). 

Delaktighet i ett meningsfullt sammanhang  
Rubin lyfter fram engagemanget som ett sätt att få tillfredsställelse av att vara med i ett 

meningsfullt sammanhang. Med ett meningsfullt sammanhang menar han att frivilligarbetaren 

upplever att denne ”har en uppgift, är behövd och kan göra nytta”. Genom engagemanget blir de 

aktiva och delaktiga i samhället och blir därmed också en del i en mänsklig helhet, menar Rubin 

(Rubin, 2000). Jeppsson Grassman studie från 1997 förstärker det teoretiska resonemang som 

Rubin visar på. Nämligen att engagemanget ger mening åt deras liv, de får möjlighet att ge 

medmänsklighet. I denna studie behandlas människors frivilliga engagemang inom olika 

föreningar. Vidare förstärker Jeppsson Grassman dessa tankegångar i sin forskning där hon 

                                                 
6 Nationalencyklopediens ordbok, begreppet altruism. 
7 Stora svenska ordboken, Norstedts Ordbok begreppet egennytta 
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studerat det frivilliga arbetets innebörder. Hon menar att frivilligt engagemang motiveras genom 

att människor vill göra nytta eller vara till nytta. Men att de också får möjlighet att ge andra 

människor något och därav få känna sig betydelsefulla genom sitt engagemang. Givandet handlar 

om att ge av överflödet som man själv anser sig ha och det handlar om att återgälda för att livet 

blivit så bra menar hon. Dessa tankegångar menar Jeppsson Grassman inte bara får människor att 

känna sig delaktiga i ett meningsfullt sammanhang utan också handlar om frivilligarbetarnas 

samvete. Genom frivilligarbete stillas samvetet hos människor, som baseras på en oro att det 

borde göras något med tanke på hur världen ser ut menar Jeppsson Grassman (Jeppsson 

Grassman, 1997).  

Ekström anser att det sociala handlandet alltid sker både för en själv och för andra. 

Därigenom menar han att engagemanget bygger på att det på något vis bidrar till att ge ett 

meningsfullt sammanhang hos den engagerade. Denne får en känsla av att tillhöra något och vara 

någon. Genom det frivilliga engagemanget ges människan möjlighet att delta i ett socialt 

sammanhang utanför hemmet (Ekström, 1995). På samma sätt betonar Erik Amnå det frivilliga 

engagemangets främjande av en social gemenskap. Det är betydelsefullt att vara behövd och att få 

en identitet (Amnå, 1995). Även forskaren Håkon Lorentzen som studerat frivillighet menar att 

frivilliga insatser bygger på social integration som bidrar till att skapa tillhörighet och ömsesidiga 

relationer mellan människor. Amnå menar vidare att frivilligt arbete också kan skapa helt nya 

dimensioner i det sociala livet. Människors fria tid kan bli använd på ett sådant sätt, att andra 

gåvor och förmågor utvecklas hos människorna. Enligt Erik Amnå är det frågan om en slags 

prestationsfri zon i samhället där andra kvaliteter kan förädlas (Amnå, 1995). Jeppsson Grassman 

belyser även detta resonemang när hon lyfter fram att frivilligt arbete utvecklar och vidgar 

människors vyer. Engagemanget leder till nya kunskaper och erfarenheter som i sin tur för med 

sig att tankar och åsikter omprövas (Jeppsson Grassman, 1997).  

Samhälleliga drivkrafter och motiv 

Samhällsengagemang 
I början av 1990-talet skedde en stor förändring av välfärdssamhällets syn på frivillighet. I och 

med dessa välfärdspolitiska förändringar började makthavare att se sig om efter nya lösningar. 

Det var i samband med detta som intresset växte för frivilligsektorn som serviceproducerande 

komplement till den offentliga sektorn (Jeppsson Grassman, 1997). I samband med detta kom 

frivilligt arbete och frivilliga initiativ att aktualiseras alltmer i samhället (SOU 1993:82). 

I Sverige har vi en mycket stark frivillig folkrörelsetradition. Enligt tradition har föreningsliv 

och människors engagemang haft en mycket stark demokratisk betydelse för samhället (SOU 
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1993:82). Olof Peterson m.fl. menar att människor har givits möjlighet att tillsammans kunnat 

påverka såväl sin egen situation som den politiska världen genom föreningslivet. Forskning kring 

folkrörelsernas påverkan redogör för dess betydelse för mänsklig gemenskap och samhällelig 

mångfald. Peterson m.fl. menar att centrala aspekter i föreningslivet är dess möjlighet att tillmäta 

medlemmarna inflytande och makt. Således har människors engagemang i frivilliga organisationer 

setts som en slags möjlighet att påverka såväl den egna situationen som den demokratiska 

processen. På så vis har människors engagemang setts som en grundläggande del av det 

demokratiska samhället (Petersson, Westholm & Blomberg, 1989).  

Ekström menar att de traditionella politiska institutionernas bristande förmåga att hantera 

betydande samhällsfrågor har sedan 90-talet fått större uppmärksamhet. I allt mindre utsträckning 

verkar medborgarna välja att utöva sitt inflytande och engagemang genom att vara delaktig i 

politiska partier och liknande. På så vis menar han att de frivilliga organisationerna har fått ett 

nytt verkningsområde, nämligen som en ny arena för medborgarnas möjlighet att påverka, 

engagera sig och få inflytande genom (Ekström, 1995). Även Lorentzen understryker de frivilliga 

insatserna som en möjlighet för människor att påverka den offentligt styrda omsorgen i samhället 

som de är missnöjda med (Lorentzen, 1993).  

Frivilligorganisationer levererar välfärd till medborgarna men under förhållanden som låter 

dem vara mindre ansvariga gentemot centrala makthavare än omsorgspersonal i offentlig regi 

menar Amnå. Han menar att människor engagerar sig frivilligt för att de genom engagemanget 

ges möjlighet att uttrycka sina synpunkter kring samhället men där de kan anta ett mera flexibelt 

förhållande till medborgarna till skillnad från den professionella omsorgen. På så vis uppmuntras 

innovationer när det gäller sättet att organisera och fördela välfärdsinriktade insatser (Amnå, 

1995). Eva Jeppsson Grassman menar i SOU 1993:82 att människor mer och mer måste ta eget 

ansvar och själva lära sig att lösa problem genom eget arbete i den lokala miljön (SOU 1993:82). 

Liksom i flera europeiska länder blir det socialt inriktade frivillig arbetet betydelsefullt i 

Sverige när välfärdssamhället drabbas av nedskärningar inom det sociala området (SOU 1993:82). 

Besvikelse över välfärdssamhällets utveckling och rädsla för nedmontering av välfärden och ökad 

tonvikt vid den rent ekonomiska aspekten menar Jeppsson Grassman stärker motiven för 

frivilligt engagemang (Jeppsson Grassman, 1997). Lorentzen menar också att människors bild 

kring samhällets vård och omsorg är naggad i kanten. Samhällets omsorg anses vara opersonlig 

istället stå för en väldigt rutinmässig behandlig av individen. Den offentliga omsorgen utförs i en 

byråkratisk organisation som stramas åt av ekonomisk effektivitet. Denna mycket 

otillfredsställande bild av samhället menar Lorentzen bidrar till att människor engagerar sig 

frivilligt (Lorentzen, 1993). Vidare anser Jeppsson Grassman att missnöjet inte enbart handlar om 
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nedmontering av samhället utan också mer explicit om hur samhället misslyckas att ge rätt sorts 

omsorg till medborgarna. Jeppsson Grassman menar att frivilligheten är ett sätt att ta ställning i 

bland annat politiska frågor. Hon menar att ställningstagande om att synliggöra en problematik i 

samhället är centralt. Hon menar också att människors besvikelse på välfärdssystemet och 

”andras utsatthet och den kollektiva moraliska indignation som den väcker är det som utgör 

bakgrunden till det frivilliga arbetet” (Jeppsson Grassman, 1997). Vikten av att engagera sig och 

vara med och påverka för att samhället ska anta den form som man själv vill menar Jeppsson 

Grassman också är tankegångar som är angelägna (SOU 1993:82). Dessa tankegångar grundar sig 

i visioner om ett bättre samhälle att leva i (Jeppsson Grassman, 1997).  

Även Ekström talar om övertygelse som motiv till att organisering av exempelvis vård och 

omsorg i samhället måste förändras. Genom sitt frivilliga engagemang menar många att kvaliteten 

på vård och omsorg i samhället skulle förändras (Ekström, 1995). Erik Blennberg skriver även 

han i SOU 1993:82 att frivillighet kan fungera som en samhällsmoralisk normgivare som bidrar 

till att höja grundnivån i samhället. Genom att skapa solidaritet och förståelse för olika 

människors utsatthet medverkar frivilligsektorn till att skapa folklig välfärdsopinion. Ambitionen 

inom den offentliga sektorn höjs som svar på frivilligsektorns utökade verksamhet inom det 

sociala området. Genom frivilligheten får människor utlopp för sin vilja att påverka (SOU 

1993:82). 

Samhällsförändringar 
Samhället genomgår förändringar hela tiden, teoretiska tankegångar kring detta kommer att lyftas 

fram i detta avsnitt. Det som sker i samhället påverkar också människors villkor och levnadssätt. 

Därför blir det även väsentligt att ta upp samhällsförändring som en aspekt som kan motivera det 

frivilliga engagemanget.  Förändringstakten i samhället är något som sker hela tiden men det som 

är särskilt tidstypiskt för denna period är att förändringarna är betydligt mer djupgående och 

snabbare menar Anthony Giddens (Giddens, 1996). 

Håkan Arvidsson m.fl. tar också upp de förändringsmekanismer som det moderna samhället 

hela tiden ställs inför. De menar att de samhälleliga förändringarna också för med sig en 

förändrad livssituation för människor. De skriver ”utvecklingen (den tekniska, sociala och 

kulturella) har inneburit att människor i allt högre grad ständigt konfronteras med nya livsvillkor”. 

Det snabba tempot i samhället och en mycket hög utvecklingstakt bidrar till att exempelvis 

traditioner och gamla erfarenheter minskar i betydelse för människan (Arvidsson, Berntson & 

Dencik). Lokala, globala och nationella förändringar i samhället för med sig att den sociala miljön 

förändras (Johansson, 2000). Arvidsson m.fl. menar att dessa förändringar har fört med sig att det 
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mera kollektivt inriktade samhället har ändrat form till ett mera individinrikta, där variationer och 

olikheter mellan människor ökar. De sociala beröringspunkterna mellan människor och mellan 

generationer minskar och samhället får en mer individualistisk prägel (Arvidsson, Berntson & 

Dencik). Detta leder ofta till en känsla av rotlöshet och maktlöshet hos människor i den sociala 

miljön. Dock leder detta till att människor i större utsträckning engagera sig i samhällsfrågor och 

andra ställningstaganden (Johansson, 2000).  

 Vidare menar Ekström att intresset för frivilligt engagemang med inriktning kring moraliska 

innebörder ökar. Det ligger helt enkelt ett moraliskt värde i att göra något för någon annan och 

att engagera sig på detta sätt. Han anser också att frivilligheten skapar moraliska gemenskaper. 

Ekström menar att dessa gemenskaper innehar ett syfte att stärka sociala och moraliska band 

mellan människor. På så vis anser han att banden mellan medborgarna skulle stärkas och att 

aspekter som ansvarstagandet och aktivt deltagande skulle utvecklas. Han menar att detta behövs 

för att motverka andra samhälleliga mekanismer som tenderar att skapa främlingskap, passivitet 

och upplösning av moraliska värden. Ekström skriver att det ständiga flöde av tragedier runt 

omkring i världen som människan möts av skapar plats för frivillig arbete. Han säger: ”en 

potentiell drivkraft bakom människors engagemang i frivilliga organisationer är med all 

sannolikhet en strävan efter att omsätta sina politiska värderingar och moraliska 

ställningstaganden i handlingar och diskussioner utanför den privata sfären”.  Ekström menar att 

det till viss del handlar om att göra dessa lokala och globala frågor till en del av det egna livet 

(Ekström, 1995).                                                                                                   
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Metod  

Metodologisk ansats, etnografi 

Detta kapitel har till syfte att lyfta fram de metodologiska förutsättningarna. Inledningsvis 

presenteras den metodologiska ansatsen närmare bestämt etnografiska ansats. Därpå följer sedan 

ett avsnitt där metoden beskrivs, som i denna uppsats är kvalitativa intervjuer. Sedan följer två 

avsnitt där genomförande och reflektioner av metoden beskrivs.  

När det gäller den metodologiska ansatsen är jag inspirerad av etnografisk metod. Valet av en 

etnografisk ansats har sin grund i etnografins sätt att ”beskriva så levande som möjligt, men också 

så nära informanternas berättelser som möjligt”. Som forskare eftersträvar man möjlighet att 

komma ”nära” informantens uppfattning och den värld denne är en del av. När det gäller ett 

etnografiskt arbetssätt använder sig forskaren av ett antal utvalda informanter och genom deras 

berättelser kan forskaren fånga deras värld, det fält inom vilket informanterna är aktiva (Mulinari, 

1999). Christina Garsten menar att etnografin lämpar sig för studier av det moderna samhällets 

organisationer och nätverk samt för lokalsamhället och subkulturer.  Genom sociala möten med 

aktörer inom fältet får forskaren möjlighet att ta del av normer, värderingar och andra strukturella 

förutsättningar inom fältet. Etnografin ämnar gå ett steg längre och se bortom vad man inom 

etnografin kallar den ”emiska” beskrivningen. Nämligen att tolka resultatet med hjälp av en 

teoretisk referensram. Det ”emiska” handlar om informanternas egna erfarenhetsnära 

beskrivningar av det sociala skeendet i gruppen. Forskaren i sin tur bidrar med, vad man kallar, en 

”etisk” beskrivning av det sociala skeendet (Garsten, 2004). Människan är en kulturell varelse och 

Billy Ehn och Orvar Löfgren menar att etnologins styrka ligger i dess sätt att studera människans 

beteende i nuet och i historiska mening. Det handlar om ”hur människan handlar, tänker, 

värderar och uttrycker sig i olika sociala sammanhang, det dagliga livets rituella och symboliska 

dimensioner, hur traditioner överförs, förändras och skapas på nytt, ja hur kultur formas, 

förmedlas, delas och omvandlas av människor i konkret handlande” (Ehn & Löfgren, 2003). 

Kvalitativ metod, intervjuer 

Valet av intervju som metod grundar sig på metodens möjlighet att beskriva och gestalta 

verkligheten genom människors berättelser om sina liv och erfarenheter, sina tankar och 

upplevelser. Genom intervjuer tillåts människor delge sina versioner och tolkningar av det 

skeende som de är en del av. Intervjuernas individinriktade perspektiv ger möjlighet att 

”åstadkomma ett erfarenhetsnära, nyansrikt och mångfacetterat material”(Fägerborg, 1999). 
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Intervjun som kommunikationsform äger rum inom ett specifikt tema. Således görs en 

intervju i ett särskilt syfte där båda parter är införstådda med situationen. I en etnologisk intervju 

är informanten hela tiden införstådd med intervjuns syfte, upplägg och användande. Med den 

kunskapen får således informanten också inflytande att styra och kontrollera det som sägs. Detta 

till skillnad från ett vanligt samtal där ingen av parterna vet vart samtalet leder eller kan betona 

eller undvika vissa teman. Detta eftersom den ene inte explicit vet syftet bakom den andres 

kommunikation. Intervjun är ”en samtalsform som innehåller frågor och svar om något ämne, att 

det som sägs där på ett eller annat sätt ska föras vidare eller användas”. Till skillnad från samtalet 

fyller också intervjun en annan mycket central funktion, nämligen möjligheten att gå på djupet 

genom följdfrågor, genom att uppmuntra informanten till att utveckla och förklara. Genom de 

båda parternas aktiva deltagande i intervjun formar dessa tillsammans intervjuns resultat. Således 

är det ett samspel där båda parter påverkar hur intervjun växer fram och vad den handlar om. 

Kärnan i en intervju ligger i själva mötet mellan informant och intervjuare. Eva Fägerborg 

definierar i Etnologiskt fältarbete intervju som ”en kommunikationsform där någon berättar och 

besvarar frågor som ställs av en annan person och där det sagda registreras i någon form”. En 

annan talande beskrivning av intervjumetodens styrka görs av Fägerborg, hon skriver ; ”i 

intervjuer länkas individperspektivet och de ’små’ händelserna till större sammanhang- ’small 

facts speak to large issues’8- i och med att kulturella fenomen, diskurser, genomgripande 

samhällsförändringar och strukturella företeelser belyses genom enskilda människors berättelser 

om sina liv” (Fägerborg, 1999). 

Den kvalitativa intervjun har bidragit till att fånga erfarenheter och innebörder ur 

informanternas vardagsvärld med deras egna ord och ur deras eget perspektiv (Kvale, 1997). 

Genom intervjuer har jag fått möjlighet att fånga ett flertal olika personers uppfattningar om 

frivilligarbete och en möjlighet att ge en bild av den mångsidiga mänskliga värld vi lever i.  

Genomförande 

Efter etablerad kontakt med fältet inleddes urvalet. När det gäller urvalet har jag fått prova mig 

fram för att finna ett urval av informanter. Urvalet av informanter skedde genom flera kanaler, 

dels genom så kallade rapportblad som registrerar varje frivilligarbetare samt mottagare inom 

frivilligcentralens organisation, och dels genom kontakter som förmedlats via personalen på 

frivilligcentralen. Urvalet har enbart baserats på att personerna skulle vara aktiva frivilligarbetare 

inom Frivilligcentralen. Utöver detta fanns inga andra urvalskriterier. Personalen på 

Frivilligcentralen tog den första kontakten med mina blivande informanter och informerade om 

                                                 
8 För vidare förklaring se Geertz, Clifford (1973) The interpretation of cultures. New York: Basic Books 
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studien och frågade om jag fick kontakta dem. I och med den kvalitativa karaktären som studien 

antar handlar det således också om ett selektivt urval av informanter (Starrin & Svensson, 1994). 

Utöver detta medvetna val har urvalet annars skett slumpmässigt i relation till de informanter 

som det har varit möjligt att få kontakt med. Efter urvalet inleddes arbetet med att ta en första 

kontakt med informanterna. Först tog jag kontakt med informanterna via telefon och 

informerade dem om studiens omfattning och förutsättningar samt de etiska förhållningssätt som 

jag hade. Senare skickade jag brev om det informanten och jag kommit överens om samt 

bifogande Humanistiska Samhällsvetenskapliga Forsknings Rådets etiska regler (Krag Jacobsen, 

1993). Slutligen resulterade urvalet i kontakt med åtta frivilligarbetare. Med dessa informanter har 

jag genomför enskilda intervjuer där enbart jag och informanten varit delaktiga (Kvale, 1997). 

Utifrån de frågeställningar som jag har funderat över har jag utformat en intervjuguide.9 I 

intervjuguiden har jag formulerat intervjufrågor till informanterna utifrån de frågeställningar 

studien har. Intervjuerna är halvstrukturerade i den mening att jag använder mig av en 

intervjuguide med frågor som är formulerade med inriktning på olika områden.  Intervjuguiden 

delades upp i tre delar, bakgrund, huvudfokus och avslutning. Inledningen och bakgrunden 

innefattade frågor kring informantens person och tidigare anknytning till frivilligt engagemang 

samt hur denne fick kontakt med Frivilligcentralen. Därefter följde sedan huvuddelen av 

intervjuguiden där motiv och drivkrafter till engagemanget behandlades. Här behandlades frågor 

som: Vad driver dig?, vad motiverar dig?, vad ger det dig?, vad betyder det för dig?, vad tycker du 

att du bidrar med genom ditt frivilliga engagemang?. Avslutningsvis aktualiserades frågor som 

behandlade det frivilliga arbetes framtid. Samtalen handlade såväl om egna upplevelser och 

erfarenheter kring frivilligt arbete men också resonemang i mera allmänna termer om attityder 

och inställning till frivillighet.  I intervjuerna pratade informanterna mycket fritt och öppet om 

sitt engagemang och vilka bevekelsegrunder som ligger till grund för deras frivilliga arbete. 

Under tiden för intervjuerna inledde jag med en provintervju för att få känsla för 

intervjusituationen men också för att prova den intervjuguide som jag utarbetat. Mina intervjuer 

har varit löst strukturerade och har kunnat anpassas efter hur intervjun tagit sin gång. Inte alltid 

har intervjuguiden använts, ibland har både informanten och jag frångått intervjuguiden och 

pratat fritt. För mig som forskare har det också varit givande att ibland låta informanten sväva ut 

och gå ifrån ämnet (Ehn & Löfgren 2003). Vilket medfört att informanten kunnat tala med mig 

om saker som de kanske inte skulle berätta för någon annan. Intervjuerna har spelats in på 

elektronisk inspelningsapparatur i mitt fall MiniDisc. Detta för att underlätta för mig som 

forskare då jag kan koncentrera mig på att lyssna på informanten under själva intervjun samt att 

                                                 
9 Se Steinar Kvale för vidare förklaring 
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jag inte behöver skriva ner vad denne säger under tiden (Kvale, 1997). Dock har jag ändå fört 

vissa anteckningar under intervjuerna för att ha möjlighet att notera eventuellt kroppsspråk eller 

kringhändelser. Efter intervjuerna slut har jag också valt att anteckna preliminära tolkningar som 

jag fick känsla för eller upplevt under intervjuns gång (Trost, 1997). Långt innan intervjuerna 

skulle inledas funderade jag över platsen för intervjuerna. Jag ville att informanterna skulle 

uppleva att de befann sig på trygg mark och att de kände att de kunde prata fritt och känna sig 

bekväma. Eftersom jag kunde få tillgång till Frivilligcentralens lokaler, där informanten och jag 

kunde sitta och samtala enskilt, valde jag att intervjuerna skulle ske där. Efter intervjuerna 

genomförts transkriberades materialet. Transkriberingen har skett genom ordagrann återgivning 

av de inspelande intervjuerna (Kvale, 1997). Jag har transkriberat samtliga intervjuer för att få en 

helhetsbild av hela intervjuerna. Det empiriska materialet baseras på kvalitativa intervjuer med 

åtta män och kvinnor. Intervjuerna varade mellan 30-70 minuter.  

Till analysen läste jag igenom det empiriska materialet några gånger för att få en överblick. 

Parallellt med detta förde jag anteckningar och gjorde noteringar. Efter detta satte jag igång med 

att gå djupare in i materialet och söka aspekter som kunde relateras till syfte och frågeställning. 

Detta resulterade i att några specifika perspektiv blev relevanta. Utifrån dessa har jag sedan 

analyserat materialet (Näsman, 2003). 

Min tanke är att det empiriska materialet i så stor utsträckning som möjligt ska få tala för sig 

självt. När jag citerar gör jag det ordagrant med endast några få revideringar från det 

transkriberade materialet. När det handlar om hur jag använder materialet gör jag ju en tolkning. 

Det vill säga utifrån de berättelser och utsagor som informanterna givit mig analyserar jag 

variation och likheter i informanternas berättelser. Jag försöker förstå och förklara de skeenden 

som jag undersöker (Kvale 1997).  

Tillsammans satt informanten och jag i ett mindre rum där vi ostört kunde genomföra 

intervjun. Under intervjuerna fick jag intrycket att samtliga informanter hade lätt för att samtala 

med mig om detta ämne. Intervjusituationerna var mycket enkla och naturliga. Det var egentligen 

inga ämnesområden som verkade bekymra dem överhuvudtaget. Intervjuerna tog formen av 

lugna och stilla samtal även om jag ställde frågor till informanterna.  

Metodreflektion 

I detta avsnitt har jag för avsikt att ta upp några metodologiska aspekter som jag tycker är 

relevanta att reflektera över.   

En aspekt som jag tampades med under intervjuandet var förhållandet mellan mig som 

intervjuare och mina informanter. I samband med en intervju efterfrågade en informant mina 
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åsikter och tankar i ämnet medan en annan snarare såg mig som en diskussionspartner än en 

intervjuare. Som intervjuare kände jag mig kluven inför hur jag skulle handskas med 

informanternas sätt att förhålla sig till mig. Hur skulle jag skapa tillräcklig närhet till men ändå 

nödvändig distans till mina informanter? Ett inte ett helt ovanligt problem att ställas inför som 

kvalitativ undersökare menar Mulinari. En styrka i de kvalitativa intervjuerna ligger i dess sätt att 

komma nära studieobjektet. Således vill jag inte förlora denna styrka som metoden har, att låta 

informanterna få möjlighet att öppenhjärtigt och generöst dela med sig av sina berättelser. 

Mulinari skriver ”den smärtsammaste erfarenheten som en kvalitativ forskare går igenom är den 

att vara en främling”. Vidare skriver hon att ”man ska lära sig, att även om det man fått, och lärt 

sig, av sina informanter kommer att påverka ens eget liv, så finns det klara gränser”. Såldes vill jag 

som intervjuare inte distanseras för mycket från informanterna eftersom jag då riskerar förlora 

möjligheten att få förståelse för informanternas verklighet. Samtidigt vill jag inte heller komma 

för nära informanterna så att jag riskerar förlora det distanserade förhållningssätt som jag bör ha 

för att inte snärjas in i deras verklighet (Mulinari, 1999). 

 Enligt Gunnar Andersson och Anders Persson är det betydande att röra sig mellan såväl 

närhet som distans som forskare. På något sätt måste handlar det om en balansgång mellan 

närhet och distans. Dock är detta en svår balansgång som innebär många grubblerier vad gäller 

förhållandet informant och intervjuare. Det handlar om en ömsesidig balans att kombinera närhet 

och distans. Det finns heller inget enkelt svar på hur man som intervjuare ska förhålla sig för att 

få lagom av såväl närhet som distans. Det handlar snarare om att läsa varje enskild situation och 

agera därefter vad man anser passar just den situationen  (Andersson & Persson, 1999). 

En annan aspekt som jag mötte är att det finns en svårighet med den transformering som 

sker, från en intervju mellan två människor till en vetenskapligt tolkad analys. Detta kan leda till 

att informanterna inte känner igen sin berättelse i arbetet. Under intervjuerna som jag 

genomförde träffade jag också på en informant som tidigare deltagit i en studie och som 

upplevde att denne hade blivit felciterad och att undersökaren inte skrivit det som denne sagt. 

Diana Mulinari skriver att ”tolkning är ett försök att länka det individuella ödet och den djupa 

personliga berättelsen med teorier och samhällsstruktur och samhällsförändring”. Detta gör att 

det kan vara svårt för informanten att känna igen sig i den senare vetenskapliga texten (Mulinari, 

1999). 

Så här i efterhand är jag väldigt nöjd över att jag använt ett kvalitativt arbetssätt. Situationerna 

som jag beskriver ovan visar på att jag som kvalitativ undersökare hela tiden aktivt måste 

reflektera över min roll och hur jag förhåller mig till informanterna. Det finns inget enkelt svar på 

hur detta ska ske, jag menar att detta är något som jag har fått tagit ställning till i varje enskilt 
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tillfälle.  Den kvalitativa ansatsen har bidragit med den närhet och de djupa samtal som jag velat 

uppnå för att få förståelse för motiven och drivkrafterna bakom frivilligarbetarnas engagemang. 

Dessutom har delaktighet på fältet inneburit otroligt mycket intressanta möten och erfarenheter 

kring frivilligt arbete.  

Etiska ställningstaganden 

Eftersom jag använder mig av kvalitativa metoder är det flera etiska ställningstaganden som jag 

bör ha i åtanke, om detta kommer detta avsnitt handa om. Dessutom kommer jag att ta upp 

några situationer som jag har stött på som jag har fått fundera över hur jag ska hantera etiskt sett. 

Forskning är viktigt och nödvändigt både för samhällets utveckling men också för dess 

individer. Därför har såväl samhället som dess medlemmar berättigade krav på att det skall 

bedrivas forskning, att den inriktas på väsentliga frågor samt att den håller hög kvalitet. När det 

gäller min studie har jag använt mig av de forskningsetiska principer som Humanistiska 

samhällsvetenskapliga forskningsrådet, HSFR, har inrättat.10 I stort innebär inrättandet av dessa 

forskningsetiska principer att samhällets medlemmar har berättiga krav på skydd när det gäller 

forskning. De forskningsetiska principernas uppgift är att ange normer för förhållandet mellan 

forskare och informant.11  

Mina informanter har blivit informerade via telefon, brevkontakt och muntligen, om de etiska 

riktlinjer som jag förhåller mig till. Dessutom har informanterna fått en utskrift på det dokument 

som innehåller de etiska reglerna som HSFR har inrättat så att de i lugn och ro kunnat ta del av 

riktlinjerna (Gullveig & Oyen, 1998). I samband med intervjuerna informerade jag återigen om de 

etiska reglerna samt frågade om informantens samtycke att delta i studien.  

Under intervjuandet stötte jag på några etiska aspekter som jag kort tänkte ta upp.  Bland 

annat märkte jag att informanterna kanske inte tog till sig den etiska informationen. Detta tror jag 

berodde på att flera av informanterna upplevde de etiska reglerna som självklara och i grunden 

baserade på sunt förnuft. De förstod inte varför dessa behövde deklareras i ett särskilt 

etisktdokument. Övervägande del av informanterna tycket inte heller att det spelade någon roll 

om andra människor skulle kunna identifiera dem. Däremot frågade enstaka informanter om de 

kunde vara anonyma. En av mina informanter var tveksam att delta i studien vid mötet för 

dennes intervju. Informanten var orolig att dennes identitet skulle kunna avslöjas. Dessutom fick 

jag vid flera intervjutillfällen ta del av till viss del känslig eller väldigt personlig information. 
                                                 
10 Jag förhåller mig till de forskningsetiska principer som HSFR har inrättat. För närmare beskrivning av dessa se: 
Humanistiska samhällsvetenskapliga forskningsrådets hemsida: 
www.vr.se/fileserver/index.asp?fil=ZOKCAOA10OJ0  
11 www.vr.se/fileserver/index.asp?fil=ZOKCAOA10OJ0  

http://www.vr.se/fileserver/index.asp?fil=ZOKCAOA10OJ0
http://www.vr.se/fileserver/index.asp?fil=ZOKCAOA10OJ0
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Informanterna berättade väldigt öppet om vissa känsliga ögonblick som de upplevt i livet. Detta 

har jag sett som en styrka och naturlig del av den kvalitativa metoden. Men ändock något som jag 

har fått reflektera en del över.12  Med anledning av dessa omständigheter har jag funnit det 

väsentligt att skydda mina informanter genom att använda fiktiva namn och att endast skriva ut 

informanternas ålder. Ingen annan utom jag själv har heller hanterat det transkriberade materialet.  

                                                 
12 Se diskussion i metodreflektionen. 
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Presentation av fält och informanter 

I detta kapitel har jag för avsikt att presentera fältet och informanterna samt bakgrunden till 

fältets uppkomst.  

När det gäller informanterna är det väsentligt att notera att de frivilligarbetare som jag 

intervjuat tillhör den kategori som arbetar direkt13, det vill säga i direkt relation till dem som 

mottar de frivilliga insatserna. Jag har valt att använda fiktiva namn på mina informanter. I 

studien deltar Magda, Oskar, Julia, Hugo, Ebba, Calle, Svea och Louise. Dessa åtta informanter är 

mellan 20- 87 år gamla.  

Nedan följer en kort beskrivning av fältet som jag undersökt. Denna beskrivning ämnar 

sprida närmare ljus över fältet och ge en etnografisk skildring av detta.  

 I centrala Norrköping finns en verksamhet. En verksamhet där frivillighet i Norrköping organiseras, en 

Frivilligcentral. Den ligger belägen i en äldre fastighet och det är nästintill omöjligt att avslöja vad som döljer sig 

innanför väggarna. Inne i värmen denna decemberdag arbetar en kvinna med att samordna frivilligarbetare och 

samtala med personer som inte har någon att tala med. Verksamheten delar lokal med några andra 

verksamheter. De delar på lokalytan och samtalar och samarbetar ibland. I övrigt ligger lokalerna ganska tomma 

och inga människor rör sig inom centralens område. Telefonen går varm och kvinnan som jobbar har fullt upp. 

Samtidigt sköter också kvinnan sina administrativa åtaganden dock med den bärbara telefonen hängandes på 

höften.  

De frivilliga insatserna handlar om enkla praktiska frågor men också människor som söker en annan att få 

umgås med, någon att samtala med eller någon att promenera med. En del behöver en ”anhörig” för ett par 

timmar då denne ska till doktorn, någon vill ha sällskap till affären, någon vill ha en extra far- eller mor förälder 

eller någon vill bara ha någon att prata med. Frivilligcentralen fungerar som en förmedlingslänk mellan de som 

frivilligarbetar samt de personer som mottar frivilliga insatser. Frivilligarbetet sker hemma hos människor, på 

stan, i parken, på teatern i mataffären, på serviceboendet eller någon annanstans. Det egentliga frivilligarbetet sker 

inte i Frivilligcentralens lokaler. Även om det då och då knackar på någon som vill prata lite eller höra hur det 

ser ut på frivilligfronten. Hit har Magda, Oskar, Julia, Hugo, Ebba, Calle, Svea och Louise sökt sig för att 

engagera sig frivilligt.  

                                                 
13 Det handlar således inte om personer som fungerar som sponsorinsamlare eller liknande utan de som praktiskt är 
ute i frivilligverksamheten. 
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Frivilligcentralen  

Arbetet initieras 
Dessa följande avsnitt syftar till att beskriva Frivilligcentralens upprinnelse.  Jag har valt att lite 

närmare beskriva uppbyggandet av den verksamhet som jag studerat samt hur verksamheten 

organiseras för att bidra med en kortare bakgrund innan uppsatsens frågeställningar sätts i 

fokus.14

Arbetet med att bygga upp Frivilligcentralen i Norrköping initierades 1993 då frågan kring att 

främja och samordna socialt frivilligt arbete i staden lyftes. Efterforskningar och kartläggningar i 

kommunen väckte förslaget om att samordna det sociala frivilliga arbetet i kommunen i form av 

en frivilligcentral. I december 1995 fattade flera ideella föreningar beslut om att starta en 

frivilligcentral i Norrköping. I juni 1996 bildades den frivilliga organisationen Frivilligcentralen 

som hade till uppgift att driva verksamheten15. I november 1996 drog Frivilligcentralen igång sin 

verksamhet (Bure & Melin, 1998).  

Föreningens ekonomiska resurser kommer dels från olika stiftelser, fonder, privata donationer 

och företag men främst från Norrköpings kommun16(Isaksson & Rudelius, 2002). Med anledning 

av att Frivilligcentralen får ekonomiska resurser finns det vissa bestämmelser från Norrköpings 

kommun sett som Frivilligcentralen måste följa. Dessa bestämmelser kommer att behandlas i 

avsnittet nedan. 

Måldokument; ”betydande komplement inte ersättning” 
Från huvudfinansiärernas sida finns i dagsläget explicita bestämmelser som Frivilligcentralen 

måste leva upp till för att kunna få tillgång till de ekonomiska resurserna (Paulsson, 2004). Dessa 

bestämmelser grundas på det måldokument kring frivilligt arbete som Norrköpings kommun har 

slagit fast. Måldokumentets föreskrifter har formerats som ett uppdrag till Frivilligcentralen. Vad 

detta uppdrag handlar om kommer jag att återkomma till nedan.   

                                                 
14 Denna beskrivning av Frivilligcentralens uppbyggande och organisation baseras på ett antal dokument från 
kommunen och en utvärdering som jag fått ta del av samordnaren Signe Isaksson som är verksam vid 
Planeringskontoret i Norrköpings kommun. Samtliga dokument erhölls 2004-10-30. 
15 Föreningen Frivilligcentralen styrs av en styrelse som representeras av företrädare från de olika 
medlemsorganisationerna men också enskilda medlemmar som arbetar aktivt inom verksamheten. Ur 
Frivilligcentralen i Norrköping, Verksamhetsberättelse 2003, (Norrköping, 2003) Erhållen: 2004-10-30, sid. 2 
16 År 2002 fanns följande finansiärer; Norrköpings kommun och Svenska kyrkan och Landstinget i Östergötland 
som alla tre stod för grundfinansieringen för verksamheten. Utöver dessa fanns följande sponsorer; City 
Kommundel, Elite Grand Hotel, Svensk Äldreomsorg, Frimurarna, Hedvigs församling, Johanniterordern, Kungliga 
sällskapet PRO PATRIA, stiftelsen Handelsföreningen i Norrköping och TP Fastighetskonsul AB. 
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Först kommer kommunens måldokument om frivilligt socialt arbete att kort beskrivas av den 

anledning att måldokumentet ligger till grund för uppdragets utformning.  

I ett tjänsteutlåtande 1999-04-20, skriver kommundelsdirektören Lisbeth Paulsson i 

Norrköpings kommun, att ”[…] syftet med måldokumentet är att ge uttryck för kommunens syn 

på frivilligt socialt arbete samt att ge berörda nämnder vägledning för att stödja utvecklingen av 

nya samverkansformer med den frivilliga/ideella sektorn i kommunen”.17 I måldokumentet 

betonas vikten av att använda den kunskap och erfarenhet samt engagemang som finns inom 

frivilligsektorn och dessa utövare. De efterforskningar som låg till grund för måldokumentet 

visade att frivilligsektorn besitter mycket god kunskap och erfarenheter inom flera av de 

verksamhetsområden som kommunen idag har omsorgen för. Med anledning av detta menar 

kommundelsdirektören att samverkan med den frivilliga sektorn är mycket betydelsefull som ett 

betydande komplement dock inte som ersättning till den kommunala omsorgen. I 

måldokumentet betonas att kommunen ska uppmuntra att arbeta mot nya sätt att utveckla och 

underlätta för samhällets medborgare i kommunen att mötas, knyta kontakter och ge varandra 

stöd.  I måldokumentet poängteras några specifika punkter som det kommunala stödet ska bistå 

med när det gäller frivilligt socialt arbete i kommunen. I dessa står bland annat att kommunen ska 

bidra med följande; stimulera frivilligarbetare och frivilligorganisationer, utveckla och bidra med 

stöd, ge förutsättningar för mångfald, uppmuntra och främja frivilligt socialt arbete inom 

kommunen (Paulsson, 1999). 

Frivilligcentralens uppgifter: kontaktpunkt och förmedlare 
Uppdraget till Föreningen Frivilligcentralen är författat i enlighet med det måldokument som 

kommunen i Norrköping utarbetat när det gäller frivilligt arbete (Paulsson, 1999). I uppdraget till 

Frivilligcentralen som kommunen utformat står följande; ”Föreningen Frivilligcentralen ska 

samverka med kommunen sprida idén med frivilligt socialt arbete och att vara en länk till 

frivilligorganisationer och stimulera till frivilligt socialt engagemang”. Därtill följer att föreningen 

ska ansvara för en Frivilligcentral som ska; fungera som en kontaktpunkt mellan enskilda 

människor och frivilligorganisationer samt förmedla frivilliginsatser av olika slag till människor. 

Genom uppdraget förbinder sig Frivilligcentralen också till att på olika sätt ge återkoppling av 

verksamheten till kommunen i form av verksamhetsberättelse, statistik och månatliga rapporter 

(Paulsson, 2004).  

Tjänster som förmedlats inom Frivilligcentralens verksamhet är exempelvis bio, konserter, 

någon att prata med, läxhjälp, någon att ringa till, sjukbesök i form av läkar- och tandläkarbesök, 

                                                 
17 Tjänsteutlåtande 1999-04-20 Måldokument för frivilligt socialt arbete i Norrköping, Lisbet Paulsson 
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extra mor- farförälder och självhjälpsgrupper, delaktighet i olika integrationsprojekt.18 I enlighet 

med Frivilligcentralens policy utför frivilligarbetarna inte några betaltjänster eller något arbete 

som ligger inom den kommunala professionella omsorgens område. När det gäller 

Frivilligcentralens förmedling av frivilliga insatser antar den två olika former; punkt insatser och 

kontinuerliga insatser. Punktinsatser innebär att insatsen är tidsbestämd och bokas för varje 

enskilt tillfälle. Kontinuerliga insatser innebär att kontakten mellan frivilligarbetare och mottagare 

sker regelbundet (Bure & Melin, 1998).  

Verksamhetsåret 2004 skriver Föreningen Frivilligcentralen att de sammanlagt har 14 stycken 

medlemsorganisationer i föreningen.19 I oktober 2005 finns 116 stycken frivilligarbetare noterade 

och det har skett 204 stycken insatser under året.20  

Analys 

Genom min undersökning har jag funnit att frivilligarbetarnas motiv som frivilligarbetarna antar 

en mångfacetterad karaktär.  Det handlar således om flera olika motiv som ligger bakom 

engagemanget. Dessutom kan en och samma person mena att det ligger fler olika motiv bakom 

dennes engagemang. Engagemanget verkar således tillfredsställa olika behov hos olika människor. 

Detta är även något som mina informanters utsagor speglar.21 Det finns dock några huvudmotiv 

som informanterna betonar och det här huvudmotiven ligger till grund för analysens 

uppbyggnad. Dessa huvudmotiv presenteras här kort; samhällsengagemang, otillräckliga 

samhällsresurser, ett förändrat samhälle samt altruistiska och/eller egennyttiga motiv. Detta 

kapitel har som syfte att lyfta fram uppsatsens huvudfokus, vilka motiv som ligger bakom de 

frivilligas engagemang samt vad det frivilliga engagemanget ger tillbaka till de frivilliga.  

Samhällsengagemang  

Behovet av frivilligt arbete 
Detta avsnitt har som syfte att lyfta fram informanternas upplevelse av det utbredda behovet av 

frivilligt engagemang samt visa på deras samhällsengagemang.  

                                                 
18 Informationsblad Frivilligcentralen, Tjänster som förmedlats. (Norrköping, 2004) Erhållen: 2004-10-31 
19 Följande föreningar är medlemmar; Barnens Rätt I Samhället, Brottsofferjouren i Norrköping, De Handikappades 
Missionsförening, Hyresgästföreningen, Internationella Kvinnoföreningen, Kriminellas Revansch i Samhället, 
Kvinnohuset, Medmänniska i Norrköping, Norrköpings Ekumeniska Kvinnoråd, Norrköpings Kristna Råd, 
Riksförbundet Pensionärers Gemenskap, Rädda barnen, Röda Korset, Sveriges Pensionärsförbund och Verdandi. Ur 
Frivilligcentralen i Norrköping, Verksamhetsberättelse 2003, (Norrköping, 2003) Erhållen: 2004-10-30, sid. 1 
20 Dessa fakta har jag erhållit muntligen från personalen på Frivilligcentralen. Samtal: 2005-10-18 
21 Något som flera andra studier också visar på. Se bland andra Rubin (2000) och Jeppsson Grassman (1997). 
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Genom det empiriska materialet visar informanterna på en tydlig koppling mellan frivilligt 

engagemang och hur samhället ser ut. Jag ställer mig frågan; behövs frivilligt arbete i samhället? 

Det kan verka märkligt att jag väljer att ställa denna fråga med tanke på mina frågeställningar. 

Men jag anser att denna frågeställning på flera sätt fångar det som mina informanter uttrycker 

kring frivilligt arbete i dessa två följande avsnitt.  

Genom informanternas tankar kring det samhälle som de lever i visar sig också ett 

engagemang för samhället. En av informanterna, Magda, menar ”att det finns så mycket att göra i 

världen”. Magda menar vidare att hennes frivilliga engagemang är ”ett sätt att börja någonstans 

eftersom det behövs resurser på så många håll”. Louise, säger: ”när jag ser hur det ser ut i 

samhället kan jag inte annat än engagera mig”. Utan att framhålla några specifika aspekter i 

samhället betonar informanterna samhällets stora behov av allehanda insatser. Detta uppger de 

har påverkat dem och fått dem intresserade av samhällets ansvar och skyldigheter. Detta har i sin 

tur lett dem till att engagera sig frivilligt. Mitt intryck är att informanterna ganska aktivt funderat 

över hur samhället fungerar. Julia säger ”ibland sitter man ju och funderar och tänker, ska 

samhället se ut så här?” hon fortsätter ”jag menar man ser ju hur dåligt folk har, […] så kan jag 

väl inte annat än bli upprörd”. Julia betonar på detta vis hur behovet i samhället styr henne mot 

att engagera sig. Ebba anser ”behovet i samhället är skriande och många människor behöver 

hjälp”. Ebba menar att det inte bara är ”inom äldrevården och omsorgen som det finns briser, 

många barn har det också mycket svårt i sina miljöer”. Calle betonar ”man ser ju hur det ser ut i 

samhället. Man ser att människor på olika sätt far illa, många är ensamma. Det är många 

människor som har en hopplös situation” avslutar han.   

Denna samhällsbild som de beskriver menar de är i stort behov av frivilligt engagemang. En 

av informanterna, Svea, uttrycker det så här, hon säger ”utan frivilligheten skulle samhället se 

förfärligt ut”. Calle menar också att ”det är en bedrövlig situation ute i samhället, behovet är 

mycket större än vad man tror”. Tankegångar som dessa återfinns också i Jeppsson Grassmans 

forskning. Hon menar att frivilligas engagemang bottnar i ställningstagande om att synliggöra en 

problematik som de menar finns i samhället.   Informanterna uttrycker också att det frivilliga 

engagemanget på något vis ger uttryck för ett angeläget engagemang men också ett viktigt 

ställningstagande. I detta fall handlar det om att synliggöra de brister och otillräckliga resurser i 

samhället som de menar att behovet resulterar i. Hugo uttrycker ”det finns så mycket i samhället 

som man möjligtvis kan vara med och engagera sig i för att göra det bättre”. Det är tydligt att 

informanterna upplever frivilligt arbete som en viktig del av samhället. Mitt intryck är att de 

baserar sitt frivilliga engagemang på tankar om att de vill ha ett bättre och mer medmänskligt 
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samhälle. Detta har jag anledning att återkomma till nedan. Följande avsnitt kommer tydligare att 

gå in på hur detta samhällsengagemang yttrar sig. 

Ansvarstagande, inflytande och visioner om ett bättre samhälle 
Som avsnittet ovan visar på finns det ett drivande samhällsengagemang hos dessa frivilligarbetare, 

ett engagemang som enligt dem är angeläget. Calle säger ”man måste börja någonstans, varför 

inte börja här hemma”. Calle visar här på vikten av att engagera sig och att inte lämna saken åt 

andra.  Han säger vidare ” jag kan inte sitta o vänta på att samhället ska göra något åt saken, jag 

kan väl också göra något åt det”. Calles resonemang kan härledas till tankegångar som Jeppsson 

Grassmans poängterar, nämligen att motiven till frivilligt arbete grundar sig i tankar om att det är 

viktigt att engagera sig och inte enbart tro att samhället ska lösa alla problem (SOU 1993:82). 

Även Oskar styrker detta när han säger ”om inte vi gör något så skulle samhället vara mer galet 

än det är nu”. 

Ekström menar att färre människor väljer att påverka samhället genom att vara delaktiga i 

politiska partier och liknande. Detta har lett till att frivilliga organisationer har blivit en ny arena 

för medborgarna att påverka och få inflytande genom (Ekström, 1995). Denna bild som Ekström 

visar på i sin forskning kan relateras till det som min studie också visar.  Hugo säger ”det är 

viktigt att engagera sig när man ser hur det ser ut i samhället”. Vidare säger han ”det är väl ett sätt 

att visa de som bestämmer hur det verkligen ser ut i samhället”.  En av de andra informanterna 

Oskar säger ”man försöker ju göra den insats som man kan […] för att visa hur illa det är ställt” 

Hugo understryker vikten av att säga ifrån och engagera sig för att visa att behovet inom 

frivilligsektorn är stort. ”Och det beror minsann inte på att en massa människor helt plötsligt vill 

engagera sig […] utan det säger väl en del om hur illa det är ställt i samhället” uttrycker Oskar. På 

detta vis får även det frivilliga engagemanget en stark demokratisk betydelse i den meningen att 

de tillåts påverkas sin egen situation i samhället men också den politiska världen. Detta leder 

också till delaktighet i samhället menar Petersson m.fl. (Petersson, Westholm & Blomberg, 1989). 

Genom frivilligarbetarnas drivande samhällsengagemang får jag intrycket av att de ges möjlighet 

att påverka sitt samhälle. Ebba säger ”jag är inte nöjd med hur samhället fungera, något måste 

man ju göra”. Genom sitt frivilliga engagemang får de möjlighet att påverka det samhälle som de 

till viss del är missnöjda med. Hugo säger ”ja man får väl se till att göra något åt saken själv ibland 

när man ser hur det ser ut”. Magda uttrycker ”jag tror att man kan göra mycket åt saken bara 

genom att själv reagera”. Således får jag intrycket att informanterna se sitt frivilliga engagemang 

som ett viktigt ansvarstagande i samhället. 

Informanterna visar att det finns en vilja utifrån de rådande förhållandena i samhället att 

påverka samhällsutvecklingen i positiv riktning. I denna mening handlar det om motiv som även 
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Jeppsson Grassman undertrycker i sin studie. Nämligen att informanterna inte bara drivs och 

motiveras av ett samhällsengagemang utan också av en tanke om att bidra till att utveckla ett 

bättre samhälle att leva i (Jeppsson Grassman, 1997). Min informant Ebba förstärker detta motiv 

när hon säger ”nog tänker man att det man göra ska bidra till att det ska bli bättre för folk”. Detta 

vill informanterna delvis åstadkomma genom sina frivilliga insatser. På grund av detta behov som 

de beskriver blir frivilligt arbete och därmed också deras engagemang ett mycket väsentligt 

verktyg att få ett bättre samhälle. Svea motiverar sitt engagemang med ”förhoppningen är ju att 

det ska göra att det blir bättre i samhället”. Magda säger ”jag tror att frivilligarbete gör samhället 

bättre”. Vidare säger hon ”för det finns en hel del samhället inte ställer upp på”. När det gäller 

min undersökning menar jag att det inte handlar om ett samhällsengagemang i den meningen att 

informanterna önskar se en total långtgående samhällsomvandling. Det handlar snarare om en 

önskan om att deras engagemang ska leda till vissa förbättringar av samhället så som det ser ut 

idag.  

Informanterna ser sitt samhälleliga engagemang som något som man härledas till det 

Blennberg talar om. Nämligen att det frivilliga engagemanget inte bara tillåter de engagerade att så 

att säga utöva sina demokratiska rättigheter utan också bidrar till att fungera som en 

samhällsmoralisk normgivare. Detta leder sedan till att samhällets grundnivå höjs: 

Frivilligarbetarna blir opinionsbildare kring välfärd genom att skapa solidaritet och förståelse för 

den samhällsbild som de upplever bidrar till deras engagemang. Blennberg menar att den 

samhälleliga sektorns ambitioner höjs i och med frivilligsektorns intåg inom välfärdsområdet 

(SOU:1993:82). Det handlar om att uppmärksamma fler på samhällets brister och se till så att fler 

engagerar sig frivilligt menar informanterna. Louise säger ”det är viktigt att engagera sig, om fler 

skulle göra det skulle de se hur stort behovet är”.  Svea poängtera det stora behovet i samhället; 

”med tanke på hur samhället ser ut idag och om det inte skulle finnas några frivilligarbetare så 

tror jag att våra gamla och sjuka skulle må väldigt dåligt, det tror jag, för att då blir det liksom 

bara det här nödvändiga.  Då blir det ett samhälle utan kärlek och medmänsklighet” avslutar hon. 

Så åter till den fråga som jag ställde i början, Behövs frivilligt arbete i samhället? Om jag skulle 

fråga informanterna menar jag att jag skulle få ett rungande ja på frågan. Inte minst visar det 

samhällsengagemang som beskrivits ovan detta. Jag menar att informanterna i synnerhet menar 

att det finns ett mycket utbrett och angeläget behov av frivilliga insatser i samhället. 

Men vad är det då för brister och problem i samhället som gör att informanterna beskriver ett 

sådant stort behov av frivilliga insatser, vad beror detta på? Vad är det som Magda och de andra 

syftar på när de säger att det finns ett stort behov och att det behövs mer resurser på så många 
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håll i samhället? I nästa avsnitt går jag närmare in på att diskutera vad det är i samhället som leder 

till att, enligt informanterna, ett stort behov av frivilligt engagemang skapas.  

Otillräckliga samhällsresurser 

Vad saknas i samhället? 
Detta avsnitt syftar till att sprida ytterligare ljus i diskussionen kring vad informanterna menar 

med ”behovet av frivillighet beror på hur samhället ser ut”. En särskilt betydelsefull aspekt som 

informanterna betonar i intervjuerna är samhällets resurser eller snarare bristen på resurser. Svea 

säger ”det är bara det mest nödvändig som görs men utöver detta görs inget mer”. Oskar 

upplever ”att det som samhället bistår med räcker inte”. Calle pratar om äldrevården som ett 

exempel på en väldig bristande del av omsorgsarbetet inom samhället. Calle tycker att ”det är så 

mycket enkla små saker som har en mycket stor vikt i människors liv som inte hinns med i den 

offentliga omvårdnaden”. Under intervjuerna pratar de intervjuade en hel del om vikten av ”ett 

meningsfullt liv”. I detta fall aktualiserar informanterna tankegångar som även återfinns i 

Jeppsson Grassmans forskning. Hon menar att frivilligheten är ett sätt att ta ställning i bland 

annat politiska frågor när samhället misslyckas att ge rätt sorts omsorg till medborgarna.  

(Jeppsson Grassman, 1997). Detta understryker Calle. Han säger ”de slänger in lite mat och sådär 

så man håller dem vid liv. Det är väl i och för sig bra att de gör det, men det räcker inte till med 

enbart den sortens omsorg”. Dessa tankegångar handlar således inte enbart om bristen på 

resurser utan också att det saknas resurser inom specifika områden i samhället. 

Calle berättar vidare om en händelse som han varit med om. Under samtal med en 

föreståndarinna på ett boende frågade han henne om vilka resurser som de hade för att de 

boende skulle få en meningsfull tillvaro och få möjlighet att göra saker och aktiveras. ”Hon 

svarade att de inte hade några resurser, inga möjligheter att göra något sådant” säger Calle. ”Det 

de gjorde var att de tog upp dem och gav dem mat och det var vad de gjorde” berättar Calle. Svea 

menar att ”det saknas aktiviteter för människor som berikar deras vardag som gör att livet kanske 

blir lite lättare att hantera”. Informanternas missnöje är mycket tydligt när det gäller just 

äldrevården. Den offentliga vården är synnerligen otillräcklig anser informanterna. För dem 

saknas medmänskligheten i den offentliga omsorgen. ”Man ser att många människor far illa och 

exempelvis är ensamma för att samhällsresurserna inte räcker till” säger Oskar. 

Ebba berättar om en man som hon besökt, hon säger: ” alla ansåg att han skulle bo ensam 

och klara sig själv i sin lägenhet och att han skulle få lite hemtjänsthjälp, men den var inte 

personlig precis”. Samhällets omsorg är alldeles för opersonlig enligt de intervjuade. Sådant 

menar Lorentzen påverkar människor i en riktning mot att försöka påverka den otillräckliga 
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välfärden som samhället erbjuder och detta driver dem till att arbeta frivilligt (Lorentzen, 1993). 

Dessa tankegångar är något som informanterna mycket starkt håller med om. Magda betonar ”att 

det är för sorglig med äldrevården, särskilt så man hanterar dem nu […] ja man hanterar dem 

bara”. Hon berättar att ”de i alldeles för stor utsträckning bara blir sittande och inte får aktiveras 

och inte får en givande ålderdom”. Louise uttrycker att ”det medmänskliga i omvårdnaden inte 

hinns med i samhället”.  

 Svea menar att det finns så mycket saker som hon tycker att samhället inte ställer upp på. 

Hela tiden säger man också att ”pengar sägs ju vara den stora boven” menar Svea.  ”Tyvärr, det 

styr allting idag” säger hon. Dessa motiv understryker även Jeppsson Grassman: besvikelse över 

välfärdssamhällets negativa utveckling och en ständig tonvikt vid de ekonomiska resurserna 

(Jeppsson Grassman, 1997). Informanterna uttrycker missnöje med hur det sociala området har 

förändrats. Oskar menar att pengar är så vikigt, ”de tittar konstigt på en om man säger att man 

gör något utan att få pengar för det”. Calle tycker att ”det är synd att pengar ska styra så mycket, 

att man för att göra något för någon annan ska behöva ha betalt för detta”. Informanterna målar 

upp en bild av ett missnöje med välfärdens utformning. Där samhället saknar resurser för att, vad 

de menar, bedriva en meningsfull och medmänsklig omsorg till sina medborgare.  Detta menar 

frivilligarbetarna måste ändras och om detta kommer nästa avsnitt att handla. 

En förändring behövs 
Informanterna betonar en problematisk samhällsomsorg där bristerna är flera. Denna företeelse 

kan härledas till något som Ekström talar om.  Ekströms forskning visar på att frivilligarbetarnas 

motiv till sitt frivilliga engagemang ligger i en övertygelse om att den samhälleliga omsorgens 

kvalitet skulle höjas tack vare deras engagemang (Ekström, 1995). Hos informanterna verkar det 

finnas en stark övertygelse om att samhällets omsorg måste förändras och att de genom sitt 

engagemang bidrar till att samhället blir bättre att leva i. Svea säger ”utan frivilligarbetet tror jag 

att det nog skulle se ännu värre ut i samhället”. Oskar säger att han hoppas att det frivilliga 

engagemanget ska bidra till att det ska ske en förändring. Han säger ”nu vet jag inte om det 

hjälper så mycket, men att visa de här myndigheterna och höjdare att […] det görs ingenting”. 

Även Jeppsson Grassmans forskning betonar det bland andra Oskar uttrycker: människors 

besvikelse på välfärdssystemet och den moraliska indignation som denna besvikelse fört med sig. 

På detta vis menar hon att starka förutsättningar för det frivilliga engagemanget skapas (Jeppsson 

Grassman, 1997). Detta framgår också tydligt i informanternas berättelser. Oskar säger till 

exempel ”det blir bara sämre och sämre, man måste göra något liksom”. Louise uttrycker ”jag blir 

upprörd över att det ska vara på det här sättet, att människor kommer i kläm så mycket”. De 

intervjuade söker en personlig omvårdnad utöver den mest pragmatiska och nödvändiga. En 
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samhällelig omvårdnad som ger mottagarna en meningsfull och medmänsklig tillvaro. Detta 

tampas dessa informanter med, en övertygelse och ett mycket viktigt ställningstagande enligt 

dem. Som Oskar säger ”samhällets resurser räcker inte till på långa vägar för samhällets 

medborgare. Mer och mer kommer att behöva göras på frivillig basis”. Han menar också att ”på 

detta sätt kan frivilligarbetare möjligen visa politikerna att så här kan vi inte ha det i vårt 

samhälle”.  

Genom egna upplevelser och erfarenheter uttrycker Magda också hon en besvikelse över 

samhällets ansvar. Hon utrycker ”det finns inget skyddsnät, faller man så tror man liksom att 

[…]det ska finnas ett skydd men det finns det inte. Det finns stora brister och det är lätt att sopa 

problemen under mattan […] ja samhället är inte riktigt som man tror”. Detta är en väldigt tydlig 

kommentar om hur alla informanter upplever det samhälle som de lever i. De upplever inte att 

det välfärdssamhälle som de lever i upprätthåller det ansvar och skyldigheter som det har. Vidare 

säger Magda följande om samhällets omvårdnad: ”det är stressigt och det är nedskärningar och de 

har inte ens tid att prata med folk och många sitter liksom själva”. Oskar, en annan informant, 

betonar liksom Magda ett missnöje över välfärdssamhället. Han menar att ”det bara blir sämre 

och sämre i samhället och att samhället inte ställer upp för dem som har det svårt och dåligt”. 

Calle berättar åter om en upplevelse på ett boende; ”i dagrummet satt det fyra stycken och 

nickade och tittade på ett tyskt program, som de inte begrep ett dugg av. Sånt är alldeles 

fruktansvärt”. Allt för ofta menar Oskar att samhällets omsorgskapacitet ”sammankopplas med 

dålig ekonomi och inga resurser”. Man blir ju bedrövad när man ser hur det ser ut i samhället 

uttrycker han. Oskar tycker ”att visst är det väl så att detta borde vara det som skattemedlen går 

till, men det verkar ju inte räcka eller vad det är” säger han.  Julia håller med och ifrågasätter ”hur 

det ska bli nu när 40-talisterna ska pensioneras? Hur ska det då gå när det inte räcker till som det 

är nu?” Ebba menar att den samhälleliga omvårdnaden är alldeles för pragmatisk och mycket 

viktiga delar av omsorgen förloras. Detta är hon mycket missnöjd över. Hon ställer sig frågan; 

vad gör vi med de gamla? Calle som är väldigt engagerad i att göra insatser inom äldrevården 

säger vidare ”det är fruktansvärt man vågar ju inte tänka på när man blir så gammal så att man 

inte kan bo hemma. Man bara förvaras det är inget annat” suckar han.  

Ett förändrat samhälle 

Ett kallt samhällsklimat 
Genom det empiriska materialet speglas även en slags tidsanda som idag råder i samhället, enligt 

informanterna. En tidspressad och kravfylld miljö där medmänskligheten går förlorad, menar de. 

Detta avsnitt syftar till att beskriva detta samhällsklimat som informanterna berättar om.  
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Informanternas berättelser synliggör deras upplevelser av det moderna samhället och 

förändring. Anthony Giddens menar ju att denna tidsperiod karaktäriseras av stora förändringar i 

samhället som sker snabbt. Något som också påverkar människors livssituation och 

omständigheter och som också informanternas berättelser tyder på (Giddens, 1996). 

Magda tycker att det finns ”en viss tidspress och höga krav på människor. Detta leder till att 

människor inte mäktar med mer än sitt eget, man går i sina egna spår och tänker inte så mycket 

på andra” menar hon. Oskar tycker att människor har antagit en mer ”jag- centrerad hållning 

gentemot andra”. Han tycker också att ”många är bekväma och inte tar sig för att engagera sig”.  

Oskar drar paralleller till när han var yngre. Han upplevde att man ”då brydde sig mera om 

människor i sin omgivning”. Sålunda menar Arvidsson m.fl. att dessa samhälleliga förändringar 

har fört med sig att det mera kollektivt inriktade samhället har ändrat form till ett mera 

individinriktat, där variationer och olikheter mellan människor ökar. Det snabba tempot i 

samhället och en mycket hög utvecklingstakt bidrar till att exempelvis traditioner och gamla 

erfarenheter minskar i sin betydelse för människor (Arvidsson, Berntson & Dencik, 1994). Precis 

som Oskar uttrycker. Även Julia håller med Oskar om att ”ens omgivning var viktigare förr och 

man tänkte mer på att ställa upp för varandra”. Julia tycker att ”det skulle behövas igen med 

tanke på att alla kanske inte har nära och anhöriga på nära håll”. Svea tycker att ”det har blivit ett 

kallt samhälle, där man vill ha så mycket och vill göra så mycket”. Hon minns själv när hon gick i 

pension, ”då sägs det att man måste göra så mycket.  Man ska ut och resa, gå kurser och massor 

av andra aktiviteter, det ska gå i ett. Man blir på många olika sätt rätt stressad som människa”.  

De intervjuade förmedlar en viss tidsanda och en förändrad sådan, människor har inte tid för 

varandra vilket resulterar i att medmänskligheten stryker på foten. Svea tycker liksom Oskar ”att 

samhället har blivit mera individinriktat och vi tänker inte så mycket på andra”. Louise menar att 

vi ”idag glömmer bort att vara medmänniskor, för att vi inte har tid eller mod” menar hon. Det 

”finns inget behov av varandra längre, inga naturliga knytpunkter kvar där man kan träffas och 

där det blir lättare att ta sig för att engagera sig”. Detta kan jag relatera till Arvidsson m.fl. De 

menar att dessa samhällsförändringar som människor utsätts för leder till att de mänskliga 

beröringspunkterna förändrats med tiden vilket påverkar människan och leder till maktlöshet i 

den sociala miljön (Arvidsson, Berntsson & Dencik, 1994). Något som också bland andra Louise 

betonar. ”Takten har ökat, det är så mycket intryck och det finns ingen tid till kontemplation” 

menar Louise. Louise menar ”att tiden är så snabb att människor inte hinner tänka efter att någon 

annan kan tänkas behöva lite assistans”.  
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Vi måste bry oss mer om varandra 
Det rådande samhällsklimatet driver informanterna att engagera sig frivilligt. Ebba håller också 

med ”[…] det är tidsandan som har gjort frivilligarbete så behövligt”. Thomas Johansson menar 

att dessa samhällsförändringar har fört med sig att den sociala miljön för människor har 

förändrats. Dock menar han att detta har fört med sig att människor i större utsträckning anser 

att det är vikigt att engagera sig i samhället genom att ta ställning i olika problematiker som finns 

(Johansson, 2000). Detta är något som flera informanter håller med om. Calle säger ”det är så 

viktigt att ta tag i detta och engagera sig, annars kanske ingen skulle hjälpa de som inte har 

någon”.  Ebba säger ”alla katastrofer som vi upplever i världen, gör nog att folk kommer på att 

de borde göra något”. Dessa tankegångar återfinns också i Ekströms forskning. Han menar att 

det ständiga flöde av tragedier runt omkring i världen som människan möts av skapar plats för 

frivilligarbete. Sådant menar Ekström till viss del handlar om att göra dessa lokala och globala 

frågor till en del av det egna livet (Ekström, 1995). Något som också Louises resonemang tyder 

på. Hon säger ”man ser ju hur det ser ut i världen, men man får väl liksom börja här hemma”. 

Informanterna verkar också mena att det ligger ett moraliskt värde i att göra något för en 

annan människa. Men att detta glöms bort i samhället idag. Denna sorts engagemang med 

moraliska innebörder menar Ekström ökar (Ekström, 1995). Överhuvudtaget menar Oskar att 

”samhället skulle vara bättre om vi brydde oss mer om varandra”. Calle tycker att det är 

samhällsklimatet som ”gör att man glömmer bort att lilla fru Andersson sitter ensam en trappa 

ner”. Informanternas berättelser beskriver en upplösning av de moraliska värdena i samhället. 

Sådant menar Ekström bidrar till att moraliska gemenskaper bildas mellan frivilligarbetarna 

(Ekström, 1995). Tillsammans utvecklar frivilligarbetarna en moralisk samhörighet. Julia säger 

”det är ingen som tänker längre på så många andra än sig själv […]”.  Hugo säger ”om vi skulle 

samarbeta lite mera tror jag att det skulle bli bättre i samhället”. Calle säger att ”vi måste bry oss 

mera om varandra”. Men informanterna verkar anse att de genom samarbete och frivilligt 

engagemang åter igen kan uppnå det som Ekström också menar: att banden mellan människor 

åter igen kommer att stärkas. Ekström anser att stärkandet av sociala och moraliska band mellan 

människor i samhället leder detta också till att ansvarstagande och deltagande utvecklas (Ekström, 

1995). Något som också informanterna menar att det frivilliga arbetet kan hjälpa till att 

åstadkomma. Som Hugo säger ”snart måste cirkeln slutas, så att det går mer emot att vi kommer 

att bry oss mera om varandra igen” Louise menar också ”att det måste vända snart […] kanske 

kan frivilligt arbete hjälpa till att skynda på detta”. Svea säger ”jag hoppas att människor ska börja 

tänka lite mera på varandra […] bara genom det skulle samhället bli en bättre plats”.  
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Altruism och/eller egennytta?

För mig och för andra, moraliskt värde och gott samvete 
En aspekt som är svår att undgå när man talar om frivilligt arbete är förstås huruvida de 

engagerades motiv handlar om altruism eller egennytta, detta kommer det här avsnittet att handla 

om. 

De flesta informanter uttrycker till att börja med en altruistisk tanke med sitt engagemang. Då 

i ordalagen ”kan jag göra något eller ge något, så är väl det bra”. Men tämligen kort efter detta 

beskriver de också engagemanget i termer av ”det ger så mycket tillbaka”. Således en beskrivning 

som ligger närmare de egennyttiga motiven. Detta ger en mycket talande bild av hur de personliga 

motiven ter sig i det empiriska materialet. Dessa beskrivningar av kombinerade motiv mellan 

altruistiska-och egennyttiga motiv är även något som Rubin betonar som relevant. Rubin menar 

att ”det man gör, gör man både för andra, dvs. för medmänniskan[…], och för att man själv får 

något tillbaka” (Rubin, 2000). Oskar uttrycker ”jag tycker om det här och jag trivs och kan det ge 

någonting till någon annan så är väl det bra”. Oskar visar precis på det som majoriteten av 

informanterna talar om, nämligen ett samband mellan såväl de altruistiska och de egennyttiga 

motiven. Magda uttrycker ett uttalat utbyte genom sitt frivilliga engagemang. Hon säger ”det är 

som ett utbyte mellan mig och de som jag träffar”. Magda säger ”det ger mig så mycket glädje att 

engagera mig på det här sättet, utbytet är det bästa med det.  Hon säger ”jag är frivilligarbetare 

men ändå är de som frivilligarbetare åt mig, […] det är alltid ett utbyte för båda parter. Magda 

säger följande om sitt engagemang; ”det är så roligt att göra något för någon annan och på olika 

sätt hjälpa till”. Dessutom menar Magda att ”det uppskattas det att jag kommer dit”. Magdas 

resonemang kan relateras till det Jeppsson Grassman menar vara människors intentioner till 

varför de engagerar sig frivilligt. Det handla enligt henne om ”ett ständigt pågående gestaltande 

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

’mig’ och ’andra’ ”(SOU 1993:82). Tankegångar som bland andra Magdas utsaga anknyter till. 

Julia tycker att hon får känna sig lite snäll genom att engagera sig frivilligt. Julia verkar mena 

att om hon skulle behöva göra något för någon annan som hon själv inte skulle få ut något av 

skulle hon först då känna sig snäll och duktig.  Julia säger ”det är klart det ger en alltid lite själv 

om man ställer upp”. Julia verkar ändå ha en annan inställning till sitt engagemang till skillnad 

från några av de andra informanterna. När vi pratar om vad hon tycker att frivilligt arbete är för 

någon svarar hon ”att man ställer upp, att man arbetar med något som man inte har betalt för. 

Och som man delvis bestämmer över själv”. Men hon säger också att hon har mycket aktiviteter 

men att hon ändå har tid över så då tycker hon att hon kan hjälpa till. Hon menar att hon anser 
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att det är viktigt att hennes engagemang inte hindrar henne från att göra andra saker. Hon säger 

”jag vill inte vara bunden för jag måste ju kunna åka till mina barn och barnbarn och mina vänner 

på andra orter och sådär. Jag måste ju kunna ta emot folk som kommer och vill bo hos mig utan 

att vara bunden vid det här”. 

Oskar tror att anledningen till att människor engagerar sig är ”för att de vill hjälpa de som har 

det lite besvärligt”. Han menar att ”människor vet ju hur det ser ut i samhället, om man sen har 

något samvete så ser man till att engagera sig”. Dessutom menar han att det ”känns ju bättre att 

göra något […] än att sitta och tänka på sig själv” Med tanke på hur samhället ser ut så menar 

Oskar att människors samvete skulle stillas om fler engagerade sig frivilligt. Ebba säger ”jag har 

fått ett så bra liv och haft det så gott, därför vill jag ge något tillbaka och tacka”. Detta 

resonemang kan relateras till Jeppsson Grassmans forskning nämligen att engagemanget 

motiveras genom att de får ge av det överflöd som de själva fått. På detta viset får de återgälda 

för alla goda saker de upplevt. Jeppsson Grassmans menar att motiven till frivilligt arbete kan 

grunda sig i att människor får gott samvete genom att de frivillig arbetar (Jeppsson Grassman, 

1997). Detta betonar som synes även mina informanter. Detta framhåller två informanter, Svea 

säger ”ja och så tänker man ju om jag gör det nu så kanske det är någon som gör det för mig 

sedan”. Julia säger ”så hoppas man väl att någon ska hjälpa mig när den dagen är kommen”. För 

kvinnorna verkar deras engagemang bottna i en viss del av moraliskt ställningstagande där det 

ligger ett värde i att engagera sig. Detta resonemang kan ledas till Ekström som säger att det ligger 

ett moraliskt värde i att bry sig om andra (Ekström, 1995). Precis som de båda kvinnorna verkar 

mena. Men också att de genom sitt frivilliga arbete får något tillbaka när de själva kommer att 

behöva det.  

Ett meningsfullt sammanhang 
Hugo menar att hans engagemang fungerar jättebra. Han säger ”det viktiga är ju inte vad jag 

tycker utan det är vad de tycker, de tycker det är helt ok och vi har jätte skoj”. Hugo menar att 

kan han göra något för en medmänniska så känns det fullt naturligt för honom. Själv säger han 

”säger de tack så är det lön för mig”. Dessutom ”tycker jag att jag gör en viss nytta och dessutom 

så uppskattas det av dem som jag hjälper […]. Det handlar om ett givande och tagande” avslutar 

han. Genom sitt frivilliga engagemang upplever mina informanter tillfredställelse av att vara med i 

ett meningsfullt sammanhang. Genom frivilligt engagemang blir människor, menar Rubin, 

delaktiga i ett sammanhang och därmed också del i en mänsklig helhet. De engagerade behövs, 

uppskattas och gör nytta (Rubin, 2000).  Rubins resonemang kan jag härleda till det Ebba säger 

om sitt frivilligarbete; ”genom det frivilliga får jag möjlighet att göra nytta, sprida lite glädje och 

göra goda insatser”. Ebba tycker som Hugo att lönen i engagemanget ligger i att man har gjort 
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någon nytta för någon. Calle uttrycker att han genom sitt engagemang får ut så mycket, han 

tycker inte att man behöver ha betalt för allt man gör. Calle tycker inte det är frågan om att vara 

duktig. Så klart glädjer det också oss som arbetar frivilligt när vi ser hur uppskattade våra insatser 

blir. Calle säger ”det här ger mig väldigt mycket tillbaka som person. Jag känner tillfredsställelse 

genom att jag vet att jag har hjälpt någon”. Om det ger glädje åt båda då är det lättare att hjälpa”. 

Således sticker Louise inte under stol med att det har en viss betydelse att engagemanget ger 

henne något också. Hon säger ”utbytet mellan båda är det man söker”. Svea säger ”drivkraften 

måste ju vara att man gör något gott för en annan människa. Man har gjort en god gärning, man 

har gjort en människa glad” säger Svea. Svea verkar mena att engagemanget först och främst inte 

är för henne själv utan främst till förmån för de som hon träffar.  Även om hon säger ”det 

frivilliga arbetets största vinst är ju om det kan bli ett ömsesidigt utbyte”. På olika vis lyfter 

informanterna fram meningsfullheten som ett väsentligt motiv till sitt frivilligarbete. Oavsett om 

det handlar om att ge av sig själv till någon eller om det sker ett utbyte dem emellan. 

Svea säger att ”människokontakten är en bidragande orsak till att man engagerar sig”. Hon 

tycker ”att det är så givande att träffa andra människor och att man får så mycket tillbaka genom 

att engagera sig”. Lorentzen betonar att bakomliggande motiv till frivilligt engagemang ligger i 

främjande av social integration och att det bidrar till att skapa tillhörighet och ömsesidiga 

relationer mellan människor. Magda säger ”jag får träffa så mycket nya människor som jag aldrig 

annars skulle träffa, det är väldigt roligt” Hon fortsätter ”man kommer på att man inte är så olika 

trots allt […] och att man har mycket gemensamt.  

Engagemanget bygger på att det på något vis bidrar med en meningsfullhet hos den 

engagerade genom att denne får en känsla av att tillhöra något och att vara något.  Hugo säger 

”jag tror det finns många i min situation som efter avslutad yrkeskarriär och så vidare inte vill 

lägga sig på soffan och titta på tv utan vill ha någonting som hela tiden håller kvar deras egen 

vitalitet, både fysiskt och mentalt”. De blir delaktiga i ett meningsfullt socialt sammanhang 

utanför hemmet menar Ekström (Ekström, 1995). Något som citaten ovan också visar på. Detta 

resonemang kan jag även sätta i samband med det som Ebba säger ”jag har ett behov att träffa 

andra människor och få social kontakt på olika sätt”. Hon menar ”att det driver en att engagera 

sig”. Amnå menar att det frivilliga arbetet också kan skapa helt nya dimensioner i det sociala livet 

förutom att åstadkomma social gemenskap. Han menar att engagemanget bidrar till att andra 

gåvor och förmågor utvecklas hos människor. Enligt Amnå är det frågan om en slags 

prestationsfri zon i samhället där andra kvaliteter kan förädlas (Amnå, 1995). Louise säger 

”genom mitt frivilliga arbete har jag lärt mig mycket om mig själv”. Hon fortsätter 

”engagemanget har fått mig att intressera mig för nya saker och intressen som jag aldrig tidigare 
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tänkt på”. Magda säger ”det här frivilliga har bidragit med så mycket nya saker för min del. Jag 

har upptäckt så mycket nya intresseområden och saker som jag vill göra”. 

Julia berättar om sitt engagemang ”det är så roligt och jag får träffa så mycket nya 

människor”. Louise säger att hon genom sitt engagemang har ökat sin människokännedom och 

att det är väldigt intressant att komma människor nära och se hur de reagerar, tar saker, löser 

saker och hur det förhåller sig till sin situation och mig. Magda säger ”det har givit mig så mycket 

ny kunskap och jag har fått möjlighet att lära känna människor som jag annars aldrig skulle träffa” 

Magda menar att engagemang har bidragit med ”en stor förändring i mitt liv och jag tycker att jag 

har lärt känna mig själv mera genom mitt engagemang”. På så vis kan Magda och de andras 

engagemang relateras till det som Jeppsson Grassman talar om: nämligen att de frivilliga genom 

sitt engagemang vidgat sina vyer och att de har lärt sig nya saker (Jeppsson Grassman, 1997). 

Julia, en av informanterna, menar exempelvis att hon genom sitt engagemang ”får lära sig så 

mycket om människor och andra kulturer”. Calle säger att hans frivilliga arbete har bidragit till 

”att jag har fått tänka om lite när det gäller vissa saker”. Ebba säger det är ”så intressant, man får 

så mycket tillbaka och jag lär mig av alla människor” 

Det är svårt att finna rent altruistiska motiv bakom engagemangen hos mina informanter. 

Liksom det är lika svårt att finna endast egennyttiga motiv. Det sker hela tiden ett samspel mellan 

de altruistiska och de egennyttiga motiven. Louise tycker att engagemanget är ”som en gåva […] 

man kan glömma sig själv för ett tag och sedan brukar jag tänka att även om jag inte får tillbaka 

av den jag hjälper så får jag tillbaka det på något annat sätt”. Roger Qvarsell menar att de 

altruistiska och egennyttiga motiven mycket väl kan fungerar sida vid sida utan att för den saken 

skull bli varandras motsatser (Qvarsell, 1995). Något som verkar vara fallet för mina informanter. 

I deras berättelser återfinns såväl dels altruistiska och dels egennyttiga motiv till det frivilliga 

engagemanget. Oskar upplever sitt engagemang ”helt enkelt ömsesidigt, jag har ju behov av att 

träffa folk och träffar jag då någon som jag kan sympatisera med då är det ju bra. Om jag kan 

glädja någon och vara lite sällskap så tycker jag det är bra”. 

Sammanfattning 

Men vilka är då dessa människors drivkrafter och motiv till sitt frivilliga arbete?  

Som också analysen har visat på finns det flera motiv till varför dessa människor engagerar sig 

frivilligt. För olika människor är också dessa motiv olika betydelsefulla. Informanterna delar dock 

som synes en hel del av motiven.  

De intervjuades samhällsintresse och engagemang för det samhälle som de lever i visar sig 

starkt menar jag. De upplever att det finns ett uppenbart behov av frivilligt engagemang i 
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samhället. Välfärden har försämrats enligt mina informanters sätt att se det. Besvikelse på 

välfärdssystemet och den situation som de ser i samhället har resulterat att de vill engagera sig 

frivilligt. Detta motiv verkar synnerligen starkt hos samtliga av mina informanter när de berättar 

om sina drivkrafter. De menar att de inte bara kan sitta och vänta på att samhället ska göra något 

utan att de själva måste påverka och ta tag i problemet. Jag har fått intrycket att informanterna 

starkt upplever ett ansvarstagande för det samhälle som de lever i. Således tycker de att det är 

viktigt att engagera sig. De menar att samhällsresurserna är för knappa och inte är förenliga med 

vad som behövs ute i samhället. Informanterna menar att den vård och omsorg som samhället 

erbjuder är alldeles för stel, opersonlig och i allt för stor utsträckning styrs av de ekonomiska 

resurserna. Mitt intryck av informanternas berättelser är att de beskriver deras drivkrafter och 

motiv till sitt engagemang som en vilja att skapa ett bättre samhälle som uppfyller det som de 

menar att välfärdssamhället nu saknar. Det finns således tydliga visioner om ett bättre samhälle. 

Engagemanget kan handla om att lyfta upp frivilligheten som ett annat sätt att ta tag i missnöjet 

istället för en allmän uppgivenhet om att man inget kan göra. Jag upplever att deras engagemang 

handlar om ett ställningstagande om att synliggöra den problematik som de menar finns i 

samhället. Genom engagemanget bidrar de att höja grundnivån i samhället.  På så vis bidrar de till 

att skapa större förståelse för människors utsatthet i samhället. 

De intervjuade talar också om ett samhälle som inte bara brister i sina resurser när det gäller 

det samhälleliga åtagandet och ansvaret utan också om ett samhälle där människor glömt bort 

varandra. Medmänsklighet och omtanke om andra i ens omgivning har gått förlorad, en 

samhällsutveckling som de är missnöjda med. De pratar om en tidsanda som kännetecknas av ett 

individualistiskt tänkande och där tiden är knapp och stressig. Denna maktlöshet som 

informanterna beskriver inför samhällsklimatet och samhällsförändringarna för också med sig att 

de i större utsträckning finner ett värde i att engagera sig i samhällsfrågor och andra 

ställningstaganden. Enligt informanterna finns det ett moraliskt värde i att bry sig om varandra 

och att göra något för någon annan. Till viss del beskriver informanterna en upplösning av de 

moraliska värdena. Men dessa kan återupprättas genom utökat samarbete mellan människor och 

bidra till så att banden mellan människor åter igen stärks. På så vis skulle människors 

ansvarstagade och deltagande i samhället utvecklas. Men informanterna betonar att de genom sitt 

frivilliga engagemang kan visa på att det finns möjligheter att ändra på den rådande situationen. 

Vidare uttrycker informanterna att de genom sitt engagemang känner att de gör något för 

någon annan. Detta leder i sin tur till att de upplever att de får göra nytta, upplever glädje, 

uppskattning och tacksamhet. De uttrycker således en sammansatt konstellation mellan altruism 

och egennytta. I olika berättelser väger dock de altruistiska respektive de egennyttiga motiven 
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olika tungt. Men det som är gemensamt för informanternas berättelser är ändock att samtliga 

utsagor innehåller en kombination av dessa.  Informanterna talar mycket om att ge något till 

någon annan och att ge något tillbaka för att de själva fått en så bra tillvaro. I sina berättelser 

aktualiserar de samvetet som en anledning till sitt engagemang. Några menar ju att de delvis 

engagera sig för att de hoppas på att någon ska hjälpa dem sen när de behöver det. Således stillas 

informanternas samvete genom det frivilliga engagemanget. Flera uttrycker också att frivilligt 

engagemang motiveras genom att de får möjlighet att vidga sina vyer och lära sig nya saker. 

Genom sitt frivilliga arbete erbjuds de att stiga in i nya miljöer som de aldrig annars skulle träda in 

i, vilket för med sig mycket intressanta nya kunskaper, menar de. Motiv som talar för att de får 

vara med i ett meningsfullt sammanhang är också framträdande. På så sätt får de vara någon, 

tillhöra något, vara delaktiga i ett socialt sammanhang utanför hemmet.  

Således understryker informanternas berättelser flera motiv till deras engagemang. Vilket 

också visar på det sammansatta område som frivilligt engagemang opererar inom. 

Avslutande reflektioner 

Under arbetet med denna uppsats har en mångtydig och komplex bild av det frivilliga 

engagemanget växt fram.   

En anledning till detta kan ligga i att det inte alltid finns en medvetenhet om varför man göra 

det man gör. Att kunna vara medveten om detta förutsätter ett visst mått av reflektion hos 

individen, något som alla människor kanske inte gör kring sitt engagemang. Som jag också tog 

upp i analysen är motiven till frivilligt engagemang många. En och samma person kan ha flera 

motiv och motiven mellan olika personer kan variera. Således talar man inte om motiv i singular 

utan snarare i plural, nämligen motiven till frivilligt engagemang.  

Under min undersökning har jag studerat såväl motiv till engagemanget som effekter och 

vinster av engagemanget. Det vill säga vad det frivilliga engagemanget ger individen som utför 

det. Med anledning av det sammansatta sambandet mellan just motiv till och följder av ett 

engagemang har jag valt att innefatta dem båda. Det är inte alltid lätt att urskilja i informanternas 

berättelser vad som de menar är ett motiv och vad som möjligen skulle vara en så att säga 

konsekvens av det frivilliga engagemanget. Jag menar att såväl motiven som följderna av 

engagemanget säger en hel del om mina informanters anledningar till sitt frivilliga engagemang. 

Detta är något som har utmanat mig under hela studien och har drivit mig att fortsätta söka 

förståelse för detta. Jag upplever tack vare mina informanters digra berättelser och tankegångar 

att jag har fått en större förståelse för den sammansatta bild av motiv som är förenade med 

frivilligt engagemang.  
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Studien har visat på en mångtydig bild av den företeelse som informanterna berättar om, detta 

visar inte minst analysen också på. Det finns ingen entydig bild av hur ett motiv till frivilligt 

engagemang ser ut. Studien tycker jag mycket tydligt visat på den mångfacetterade bild av motiv 

som informanterna berättar om. Drivkrafterna och motiven till det frivilliga engagemanget kan 

variera. Min analys visar på att motiven är komplexa. Således är det en rätt sammansatt bild av det 

frivilliga engagemanget som uppenbarar sig.  

Engagemanget har visat sig vara så mycket mer än bara det att de ger av sig själva till någon 

annan och att det resulterar i något tillbaka till dem personligen. Således menar jag att det till viss 

del handlar om altruistiska och egennyttiga tankegångar men att engagemanget för de engagerade 

fått så många flera andra betydelser. Innan intervjuerna hade jag ingen aning om att motiven 

bakom det frivilliga engagemanget skulle vara så många och varierande. Under denna studie har 

jag fått förståelse för att det handlar om så många andra motiv än enbart osjälviska och 

egennyttiga motiv som jag nog hade en föreställning om innan. Dessutom menar jag att mina 

informanters utsagor visar på att de samhälleliga motiven engagemanget ibland är starkare än de 

personligt inriktade motiven. Även om de personliga drivkrafterna och motiven ändå framkom i 

deras berättelser. Det som jag finner som särskilt intressant är således frivilligarbetarnas stora 

engagemang för sitt samhälle, deras vilja att påverka, ta ansvar och deras sätt att verka för att 

främja ett vad de menar vara ett bättre samhälle. Jag tycker att studien har visat på att det frivilliga 

engagemanget uppfyller många dimensioner i de engagerades liv. 

Sammantaget menar jag att alla dessa motiv ändock bottnar i frivilligarbetarnas visioner om 

ett bättre samhälle. Oavsett om det handlar om att uppmärksamma den problematik som de 

menar finns i samhället eller om det handlar om att ge av sig själv till förmån för någon annan 

men jag att deras frivilliga arbete i slutändan på något sätt relateras tillbaka till en vilja om att få 

ett bättre samhälle. Ett samhälle som bryr sig om, är medmänskligt, ger en personlig omvårdnad 

och tar vara på medborgarna.  Även om utsagorna också visar på egennyttiga vinster är dessa 

enligt informanterna knutna till att engagemanget ger något till någon också.  

När det gäller vidare forskning menar jag att det skulle vara intressant att använda sig av en 

större informantgrupp där även mottagarna av de frivilliga insatserna var delaktiga. Det skulle 

vara givande att studera ur ett mera heltäckande perspektiv vilken betydelse det frivilliga 

engagemanget får i välfärdssamhället. Intressant vore att närma studien mot den politiska 

processen i kommunen, för att undersöka hur synen på frivilligt arbete ser ut bland politiker och 

beslutsfattare.  

Desto mer jag studerat inom detta område desto mer har mitt intresse växt. Eftersom jag 

under studiens gång har märkt att särskilt mycket forskning ej har bedrivits inom området för 
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uppsatsens huvudfokus har mitt intresse bara växt sig starkare för frivilligforskningen. Fältet bär 

på mycket intressanta och betydelsefulla aspekter i framtiden och jag tror att frivilligt engagemang 

kommer att vara ett forskningsområde som kommer utvecklas en hel del under kommande tid.  
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