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Titel  
Engagemang som samhällsförändring – Individen – Drivkraften - Engagemanget 

 
Sammanfattning 
Fokus i denna antologi kommer att ligga på individens engagemang inom fyra olika organisationer i en mellanstor 
stad i Sverige. Vi kommer att undersöka drivkraften bakom individernas engagemang. Ämnet för denna antologi har 
vi valt på grund av att vi besitter en fascination för den drivkraft som engagerade individer tycks besitta. Våra 
gemensamma teoretiska utgångspunkter rör identitetsprocesser och socialt kapital. För att samla empiri har vi använt 
oss av kvalitativa intervjuer samt observationer. Vårt material har transkriberats, kodats och analyserats i enlighet med 
Grundad Teori. Vi inleder med en gemensam introduktion kring syftet och övergripande tillvägagångssätt. Thirése 
Berg inleder med den första av tre studier med Det ideella engagemanget ger livet ett nytt innehåll för både samhället, 
frivilligarbetaren och dem insatsen avser där hon undersöker varför hennes informanter valt att engagera sig inom BRIS. I 
den andra studien ”Jag älskar att få folk att trivas tillsammans – Engagemang inom Norrköpings Kulturhus undersöker Natalie 
Bertling varför individer väljer att söka sig och engagera sig inom Norrköpings Kulturhus. Kadir Yusuf  avslutar 
studien med ”Jag vill få andra att må bra” – Frivilligarbetares syn på sitt engagemang. Han undersöker den bakomliggande 
tanken med individers frivilliga engagemang i två organisationer som båda syftar till att hjälpa individer i olika 
livsfaser på olika sätt. Vi sammanfattar antologin med att jämföra våra resultat från våra individuella delar.  
 

Nyckelord 
Engagemang, identitet, socialt kapital, drivkraft, organisation, Grundad Teori, samhälle 
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Förord 
Vi vill tacka våra informanter, utan dem skulle studien varit omöjlig att genomföra. Vi vill även 
rikta ett stort tack till vår handledare Anna Siverskog för att hon funnits där när det har krisat. 
Slutligen vill vi tacka Helene Elvstrand för tips och råd längs vägen. 
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Introduktion 

Inledning 
Den 12 januari 2010 skakades världen av katastrofen i Haiti.1 Det blev direkt synligt att behovet av 
frivilliga insatser var en nödvändighet för att få landet på fötter igen. Bara timmar efter jordbävningen 
pumpade media ut upplysningar om var individer kunde vända sig för att skänka pengar till de 
organisationer som befann sig på plats eller var på väg till det katastrofdrabbade området. En utav dessa 
organisationer var Läkare utan gränser där totalt 3 228 individer engagerade sig för den insatsen.2 Det 
blev under katastrofen extra tydligt att individer tyckts ha viljan att frivilligt engagera sig för sina 
medmänniskor. Detta exempel kan ses som en stilstudie i hur individer tillsammans försöker hjälpa 
andra. Läkare utan gränser är en global organisation som fyller en viktig funktion i människors liv. Likt 
Läkare utan gränser finns det organisationer i vårt samhälle där individer på olika sätt försöker hjälpa 
andra. Det är vår uppfattning att individer som söker sig till olika organisationer drivs av ett starkt 
engagemang. Vare sig det gäller hjälpa ett barn i nöd, skapa en social arena som skiljer sig från mängden 
eller hjälpa en individ att höja sin livskvalitet. Vi kommer i denna antologi att undersöka drivkraften 
bakom dessa individers ideella engagemang och hur individen själv beskriver sitt engagemang genom 
att fokusera på fyra olika fält. Även om dessa fyra organisationer skiljer sig från varandra bygger de på 
individens frivilliga engagemang inom respektive område. 
 

Syfte 
Syftet med denna antologi är att med hjälp av kvalitativa intervjuer samt observationer undersöka vad 
det är som får individer att engagera sig inom olika organisationer. Fokus kommer att ligga på hur 
individen själv ser på sitt engagemang inom den ideella institution den rör sig på. Thirése Berg har valt 
att undersöka hur individer ser på sitt engagemang samt dess betydelse på individbasis inom Bris, 
Barnens rätt i samhället. Natalie Bertling undersöker engagemanget inom Norrköpings Kulturhus. Kadir 
Yusuf  undersöker hur individer inom två olika organisationer upplever sitt frivilliga engagemang. 

Frågeställningar 
Antologin är uppbyggd av tre individuella delar som alla utgår från tre gemensamma frågeställningar. 
Dessa frågeställningar kommer med hjälp av grundad teori att utvecklas och analyseras för att sedan 
diskuteras i ett avslutande kapitel där vi jämför och kopplar ihop våra resultat. Frågeställningarna vi 
utgår ifrån är: 

 Hur ser individer i en ideell organisation på sitt engagemang?  
 Vad beskrivs som drivkraften bakom engagemanget?  
 Anser individen att det egna engagemanget gör någon skillnad?  

                                                
1  Dagens Nyheter, 30.000–50.000 döda i skalvet (2010-01-13) 
http://www.dn.se/nyheter/varlden/3000050000-doda-i-skalvet-1.1025991 (2010-04-16) 
2  Läkare utan gränser, Jordbävningskatastrofen i Haiti (2010-04-13) 
http://www.lakareutangranser.se/nyheter/2010/Januari/Haiti/ (2010-04-16) 
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Metod 

Grundad Teori 
Det empiriska material vi samlat in med hjälp av observationer och intervjuer under studiens gång har 
vi bearbetat med hjälp av Grundad teori. Guvå och Hylander påpekar att det finns en svårighet i att 
förklara vad Grundad teori är för något då grundarna Anslem Strauss och Barney Glaser hade två olika 
definitioner av begreppet.3 De fortsätter dock med att påpeka att detta inte behöver ses som något 
negativt då Grundad teori går ut på att forskaren ständigt skall ifrågasätta, modifiera och omvandla 
begrepp utifrån sitt empiriska material.4 Grundad teori beskrivs som en induktiv ansats där forskaren 
samlar material från enskilda studier för att bilda övergripande kategorier.5 En forskare med Grundad 
teori som metod ställer sig frågande till vad som sker utifrån ett aktörsperspektiv samt vilken innebörd 
de sociala handlingarna som utspelas har.6 Forskaren strävar således efter att skapa begrepp och 
kategorier utifrån flera individer snarare än en enskild individs gestaltningar och erfarenheter.7 Det är 
således vår uppgift att utifrån våra intervjuer försöka bilda oss en uppfattning kring våra informanters 
engagemang. Utifrån våra intervjuer kommer vi sedan att skapa kategorier för att beskriva vad som sker 
inom våra respektive fält. Detta genom att tolka och analysera vår empiriska data. 
 
Grundad teori har sina rötter inom pragmatismen och symbolisk interaktionism. Pragmatism innebär att 
mänskliga erfarenheter är grundläggande och avgörande för all kunskap.8 Vidare är den symboliska 
interaktionismen ett begrepp som innebär att det sociala livet är en oupphörlig process där individen 
tolkar och handlar utifrån sin omgivning.9 Vi har enskilt transkriberat, kodat och kategoriserat våra 
intervjuer för att kunna generera begrepp utifrån våra informanters utsagor. Dessa begrepp kom sedan 
att ligga till grund för vår analys. I teorigenereringen ställs forskaren på prov då det gäller att inte låta 
sina förkunskaper påverka det empiriska materialet. Det är viktigt att forskaren inte letar efter en viss 
teori utan låter materialet styra uppkomsten av nya begrepp.10 

Observation och intervjuer 
Termen observera har en djupare innebörd än att enbart se. Vid en observation används inte enbart 
synen. Under en observation använder en forskare alla sinnen, synen, lukten, hörsel, lukt, smak och 
känsel.11 I denna antologi har majoriteten av oss inlett fältarbetet med en deltagande observation för att 
få en större förståelse av våra respektive fält. Under denna observation sökte en del av oss även 

                                                
3  Gunilla Guvå, Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 7 
4  Gunilla Guvå, Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 7 
5  Antony Bryant, Charmaz Kathy, The SAGE Handbook of  Grounded Theory (Wiltshire, 2008), s. 15 
6  Gunilla Guvå, Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 11 
7  Gunilla Guvå, Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 15 
8  Gunilla Guvå, Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 26 
9  Gunilla Guvå, Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 28 
10  Gunilla Guvå, Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 65 
11  Lars Kaijser, Magnus Öhlander (red.), Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999), s.77 
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informanter till intervjuerna. Vid observationstillfällena har majoriteten av oss som forskare under en 
tid iakttagit olika gruppers beteenden, genom att lyssna och se på vad som sägs mellan deltagarna för 
att förstå deras verklighet.12 En utav oss som forskare har inte använt sig av deltagande observation 
utan har istället gjort en observation på en hemsida. Det vi upplevde under våra observationer bar vissa 
av oss med oss när vi formulerade frågor relevanta för våra respektive fält.13   
 
Katrine Fangen anser att forskare generellt har en fördel av att vara nya i fältet, eftersom detta ger 
forskaren möjligheten att lättare bli överraskad över händelseförlopp på fältet.14 Under observationerna 
har vi haft olika förhållningssätt till våra fält.15 Några av oss har engagerat sig inom sitt område och 
deltagit vid observationerna, genom att interagera med individer under observationen, medan några av 
oss var fullständiga observatörer och valde att inte interagera med personerna i miljön.    
 
Intervjuer anser vi vara ett bra komplement till observationer eftersom vi vid observationer enbart kan 
se vad som görs på det fältet. Vidare innebär detta att vi enbart kan dra våra egna tolkningar av vad som 
sker på fältet. Medan intervjuer visar informantens syn på hur saker och ting görs på fältet. Enligt 
Magnus Öhlander är det en stor fördel med intervjuer eftersom det skapar perspektiv mellan vad som 
sägs och vad som verkligen görs på fältet.16 
 
Till våra intervjuer använder vi oss av en semi-strukturerad intervjuguide. Den här metoden innebär att vi 
som forskare har en färdig intervjuguide som grund, men att vi är fria att ställa följdfrågor som hjälper 
oss att få en djupare förståelse för informantens livssituation.17  Informanterna valdes ur ett 
bekvämlighetsurval då vi använde oss av individer tillgängliga på fältet.18 Några av oss har även använt sig 
av ett snöbollsurval där en informant har lett en till flera andra informanter som deltar i studien.19 Innan 
intervjuerna gjordes så skickade vi ut ett informationsbrev till samtliga informanter. Informationen i brevet 
repeterades muntligt innan intervjuerna genomfördes. Med sig till intervjuerna har samtliga forskare 
haft frågeguider nedskriva eller mentalt förberedda. Vi försökte hela tiden att ha i åtanke att använda ett 
klart och tydligt språk så att informanterna förstod frågorna samt att vi hela tiden försökt att inte ställa 
ledande frågor.20 Natalie och Kadir antecknade även generell information om våra informanter exempel 
kön, ålder eller sysselsättning innan intervjun. Thirése valde att ställa dessa frågor som en inledning 
under intervjun. Detta gjordes för att kunna sätta informantens svar i ett sammanhang.21  Alla intervjuer 
spelades in på en mp3 spelare för att förebygga missförstånd. Inspelning av intervjun var såklart 
nödvändig för att kunna omvandla tal till text inför analysarbetet. Genom att spela in intervjuerna 
kunde vi också ägna full uppmärksamhet åt informanterna.   

                                                
12  Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 277 
13  Lars Kaijser, Magnus Öhlander (red.), Etnologiskt fältarbete, (Lund, 1999), s. 77 
14  Katrine Fangen, Deltagande observation (Malmö, 2005) s. 78   
15  Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 286 
16  Lars Kaijser, Magnus Öhlander (red.), Etnologiskt fältarbete, (Lund, 1999), s. 75 
17  Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 127 
18  Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 114 
19  Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 115 
20  Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 305 
21  Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 305 
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Etik 
Som forskare är det viktigt att värna om informanternas integritet. För att skydda sina informanter och 
hålla en god forskningsmoral finns det forskningsetiska principer att förhålla sig till. Det finns delade 
meningar om vilka etiska överväganden man bör göra för att ett arbete skall vara etiskt försvarbart.22 Vi 
har valt att följa Codex forskningsetiska riktlinjer.23 Det kan vara svårt att hitta balansen mellan hänsyn 
till den enskilde individen och vetenskapliga genomslag för den större massan.24 Då våra delstudier inte 
bedömdes röra något etiskt känsligt område var det inga problem att följa de etiska riktlinjerna. Våra 
studier fokuserar på våra informanters enskilda engagemang, inte de organisationer som de företräder. 
Något som vi informerade våra informanter om. I den inledande kontakten med våra informanter 
skickade vi ut ett informationsbrev med information rörande studiens syfte samt de etiska riktlinjer vi 
ämnade att följa under arbetets gång. I brevet fanns även information kring hur studien skulle komma 
att användas. En forskare bör hålla god pliktetik genom att acceptera att det finns vissa handlingar man 
bör utesluta i sin undersökning även om dessa kan leda till ett gott forskningsresultat.25  
 
Genom att följa Codex riktlinjer kunde vi undvika moraliska dilemman och svåra etiska överväganden. 
Vi för i våra egna delar en enskild etikdiskussion. I dessa enskilda etikdiskussioner reflekterar vi var och 
en över hur vi arbetade med Codex riktlinjer. Vi tog ett gemensamt beslut att inte hålla våra fält 
konfidentiella då vi anser att risken är låg att våra informanters identitet röjs då de fått fingerade namn. 
Detta beslut grundar sig i att våra fält inte berörs i samma utsträckning då fokus ligger på våra 
informanters individuella engagemang. Som forskare är det viktigt att inte ge sina 
undersökningspersoner några falska förespeglingar.26 Det gäller att nästan vara övertydlig i 
informationen kring studiens syfte, genomförande och hur resultatet kommer att användas. Vi 
informerade våra informanter ett flertal gånger om antologins övergripande syfte och informanternas 
rättigheter, detta för att undvika missförstånd. Det är viktigt att poängtera att deltagandet är frivilligt för 
att undvika att informanterna känner ett tvång att medverka. En forskare bör vara medveten om att en 
informant inte upphäver rätten till sitt privatliv genom att medverka, känsliga frågor kan informanten 
välja att neka till med all rätt.27 Vidare är det vår skyldighet som forskare att informera om detta. Det är 
viktigt att skapa en god dialog med sina informanter utan att helt bryta gränsen mellan att vara forskare 
kontra vän. Det kan finnas en risk med att komma allt för nära sin informant och ”go native”. Genom 
att ”go native” riskerar forskaren att ta över informantens åsikter och tankar och göra dem till sina 
egna, forskaren blir det som skall studeras.28 Detta kan i sin tur komma att påverka forskningsresultatet. 
Det är således flera etiska överväganden en forskare bör fundera över innan han eller hon går ut på 
fältet. Dessa etiska överväganden följer sedan forskaren genom studiens alla faser. 
 
                                                
22  Gullveig Alver Bente, Orjar Oyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998), s. 11 
23  Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer - inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (091208) 

24  Gullveig Alver Bente, Orjar Oyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998), s. 11 
25  Gullveig Alver Bente, Orjar Oyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998),s. 14 
26  Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 449 
27  Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 448 
28  Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 288 
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Teoretiska utgångspunkter  
Vi kommer i detta avsnitt att redogöra för de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 
antologin och de individuella delarna. Dessa rör identitetsprocesser samt socialt kapital.  

Identitetsprocesser 
En individ formas genom en rad olika identitetsprocesser under olika faser i livet. Berger och 
Luckmann menar att individen formar och vidmakthåller sin identitet i samband med den sociala 
strukturen.29 Våra informanter rör sig i fält som alla präglas av möten och samtal med människor. En 
individs identitet förblir obegriplig så länge den inte sätts i samband med samhället eller verkligheten.30 
En individ kan ha olika identiteter gentemot olika människor, strukturer och situationer. Gemensamt 
för de olika identiteterna är att de formas i möten med andra.31 En identitet reproduceras genom olika 
skeenden i en individs liv, en ny erfarenhet i en människas liv bidrar till att identiteten utvecklas och 
eventuellt nyskapas.32 En del individer försöker upprätthålla en distinktion mellan det privata livet och 
arbetslivet, detta kan dock vara svårt då arbetslivet kan påverka privatlivet och tvärtom.33  
 
Till en individs identitet tillkommer en rad olika roller, en man kan till exempel vara far, son, vän, 
kollega, bror och medborgare, dessa olika roller är en del av identiteten. De vänskapsband en individ 
knyter till andra människor under livets gång utgör en fond av bekräftelser och identifikationer som 
används i skapandet av en identitet.34 En individ kan utveckla två identiteter genom ett multi-
identitetsskapande där exempelvis arbetsliv och privatliv hålls isär och utvecklas var för sig. Motsatsen till 
detta är sammansatt identitetsskapande där individen väver samman arbetslivet och privatlivet i en 
gemensam identitetsprocess.35 Vi exemplifierar processen genom arbetsliv och privatliv då vår antologi 
behandlar individer som arbetar ideellt/frivilligt. En individs identitet är inte skapat av individen själv 
utan genereras i social interaktion med andra människor.36 Identiteten går igenom denna process under 
livets alla faser, i möten med andra människor, en individs identitet är således till stor del en social 
identitet som upprätthålls, skapas och vidmakthålls i interaktionen med andra människor.37 
Grupptillhörighet är centralt för identitetsskapande, i mötet med andra kan individen ta del av normer 
och värderingar som påverkar den egna identiteten på ett eller annat sätt. Utifrån detta blir det med 

                                                
29  Peter L. Berger, Thomas Luckmann, Kunskapssociologi – Hur individen formar och uppfattar sin sociala verklighet (Falun, 2003), 

s. 201 
30 Peter L. Berger, Thomas Luckmann, Kunskapssociologi – Hur individen formar och uppfattar sin sociala verklighet (Falun, 2003), s. 

202 
31  Peter L. Berger, Thomas Luckmann, Kunskapssociologi – Hur individen formar och uppfattar sin sociala verklighet (Falun, 2003), 

s. 207 
32  Monika Lindgren, Johann Packendorff, Nils Wåhlin, Resa genom arbetslivet – Om människors organisationsbyten och 

identitetsskapande (Malmö, 2004), s. 54 
33  Monika Lindgren, Johann Packendorff, Nils Wåhlin, Resa genom arbetslivet – Om människors organisationsbyten och 

identitetsskapande (Malmö, 2004), s. 55 
34  Thomas Johansson, Bilder av självet – Vardagslivets förändring i det senmoderna samhället (Falun, 2002), s. 140 
35  Monika Lindgren, Johann Packendorff, Nils Wåhlin, Resa genom arbetslivet – Om människors organisationsbyten och 

identitetsskapande (Malmö, 2004), s. 55 
36  Monika Lindgren, Johann Packendorff, Nils Wåhlin, Resa genom arbetslivet – Om människors organisationsbyten och 

identitetsskapande (Malmö, 2004), s. 39 
37  Monika Lindgren, Johann Packendorff, Nils Wåhlin, Resa genom arbetslivet – Om människors organisationsbyten och 

identitetsskapande (Malmö, 2004), s. 39 
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andra ord intressant att undersöka hur engagemang i kontext där individen skapar och förhandlar sin 
identitet. 
 
Vi ställer oss frågande huruvida våra informanters identiteter präglas av den sociala kontext de rör sig i. 
Påverkas våra informanter på ett identitetsplan genom sitt engagemang? Kan de släppa rollen som 
engagerande samhällsmedborgare när de inte rör sig inom sitt fält eller är det en fast förankrad 
identitet? 

Socialt Kapital 
Pierre Bourdieu säger att "Socialt kapital” är den volym respektive summan av de medel, reella 
respektive möjligheter, som finns tillgängliga för en individ eller grupp.38 Individen/gruppen kan skaffa 
sig ett nätverk med andra individer/grupper där huvudpunkterna är erkännande eller igenkännande. 
Bourdieu menar att individer som har rätten till ett kulturellt kapital har lättare att öka sitt sociala 
kapital.39 Kulturellt kapital kan exempelvis vara språk, uppfostran eller enbart den kunskap en individ 
har om kulturella företeelser.40 Det kulturella kapitalet tillförskaffar sig en individ främst via familjen 
under den primära respektive sekundära socialisationen. Primära socialisationen sker inom familjen 
medan den sekundära sker utanför hemmets väggar, exempelvis i skolan.41 Socialisationen är en process 
som pågår hela livet men alla har tyvärr inte samma utgångspunkter eller möjligheter. Det finns flera 
olika kapital inom sociologin men två som är tätt sammanflätade med det sociala kapitalet är det 
kulturella och det ekonomiska kapitalet. Alla grupper har olika reproduktionsstrategier, men de delar ett 
gemensamt mål enligt Bourdieu. Detta mål är att få kapitalen att växa i totalvolym, det sociala såväl som 
det ekonomiska och kulturella.42   
 
Innehavande av sociala respektive kulturella kapital gör skillnad i vårt dagliga liv. Ett exempel kan vara 
att du genom ditt sociala kapital slipper gå på arbetsintervju för ett jobb eftersom att din vän är chef  på 
den arbetsplatsen. Chefen/vännen vet genom sitt sociala kapital det kulturella kapital du innehar, som 
exempelvis utbildning, moraliska ståndpunkter eller allmänt hur du är som person.   
 
Vi ställer oss frågande till hur våra informanter använder sig av sitt sociala kapital i förhållande till sina 
respektive fält.  

Disposition 
Thirése Berg inleder med kapitlet Det ideella engagemanget ger livet ett nytt innehåll för både samhället, 
frivilligarbetaren och dem insatsen avser. Natalie Bertling fortsätter med ”Jag älskar att få folk att trivas 
tillsammans – Engagemang inom Norrköpings Kulturhus. Kadir Yusuf  avrundar studien med ”Jag vill få andra 
att må bra” – Frivilligarbetares syn på sitt engagemang. Antologin sammanfattas med en gemensam avslutning. 

                                                
38  Pierre Bourdieu, Kultursociologiska texter (Stockholm, 1993), s. 14  
39  Pierre Bourdieu, Kultursociologiska texter (Stockholm, 1993), s. 13  
40  Pierre Bourdieu, Kultursociologiska texter (Stockholm, 1993), s. 14 
41   Michael Allvin, Det individualiserade arbetet - Om modernitetens skilda praktiker (Eslöv, 1997), s. 104 
42  Pierre Bourdieu, Kultursociologiska texter (Stockholm, 1993), s. 271-272 



 

 
 

13 

”Det ideella engagemanget ger livet ett nytt innehåll för både 
samhället, frivilligarbetaren och dem insatsen avser” 

Thirése Berg 

Inledning 
Är du barn och känner en stark depression men inte har någon att prata med? Eller har du kanske 
svårt att acceptera din kropp som ungdom? Har du en psykiskt sjuk mamma och inte vet hur du ska 
hantera problemen som finns hemma? Har någon gjort något mot dig och din kropp mot din vilja? 
Eller är du förälder och inte vet hur du ska hantera ditt barns beteende?  

Många barn och ungdomar lever idag i det tysta med skräck, förtvivlan, rädsla, ångest och en stark 
depression. Det finns en rad olika problem som barn och unga tvingas handskas med, dessa 
problem kan bland annat handla om våldtäkt, mobbning och misshandel i både psykisk och fysisk 
bemärkelse, dessa är problem som orsakas av andra. Men barn och unga har också frågor rörande 
sig själva, sin kropp, sexualitet, sorg, självmordstankar eller bara livet i stort. Det är inte bara barn 
och unga som har problem utan också föräldrar med barn som mår dåligt har många frågor på hur 
man ska agera för att hjälpa sina barn. 

Många av barnen och ungdomarna har en känsla av saknad att ha någon att prata med om deras 
problem. Även om det finns människor i deras liv som lyssnar så är det inte alltid så lätt att berätta 
sin största hemlighet eller sin största skräck för någon. Befinner man sig som barn eller ungdom i 
denna situation så ska man som ung veta att man alltid kan ringa, chatta eller mejla med Bris, 
Barnens rätt i samhället. Samhället ser idag ut så att man som barn och ungdom oftast genom 
föräldrarna får kontakt med olika psykiska anstalter. Man får heller inte glömma att det i många 
situationer är föräldrarna som är problemet, i denna situation är det ännu svårare för barn att söka 
hjälp. Men som barn vill man vanligen inte gå igenom denna process, då finns Bris som en 
hjälpande hand. Bris är också en hjälp för föräldrar med frågor rörande barn, de kan då ringa Bris 
vuxentelefon. 

Bris är en ideell organisation och fungerar som en länk mellan barn, vuxna och samhället.43 
Brisorganisationen finns idag i fem regioner i Sverige.44 Jag har i min studie valt att inrikta mig på en 
region, i vilken åtta personer arbetar som anställda, varav fem av dessa är Bris-ombud. Antalet 
ideella medarbetare uppgår idag till 90 personer i denna region.45 Under 2009 beräknade man att det 
sammanlagt arbetar 21 611 personer runt om i Sverige med att hjälpa barn och ungdomar.46  

Vad skulle man göra utan dessa ideella arbetare? Vilka skulle barn kunna förlita sig till om inte Bris 
och deras personal fanns? Dessa frågeställningar är inte min huvudsakliga tes men det kan tänkas 
vara en av drivkrafterna bakom mina informanters engagemang. 

                                                
43  BRIS, Om Bris, http://www.bris.se/default.asp?pageID=4 (2010-03-02) 
44  BRIS, Bris organisation, http://bris.se/?pageID=47 (2010-03-10) 
45  BRIS, Bris Öst, http://bris.se/default.asp?pageID=173 (2010-03-10) 
46  BRIS, Stödverksamheten, http://bris.se/default.asp?pageID=37 (2010-03-10) 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna del av antologiarbetet är att undersöka hur engagerade inom Bris ser på sitt 
engagemang, varför en individ engagerar sig i en ideell organisation samt att undersöka drivkraften 
bakom engagemanget.  

Jag har valt Bris för att jag tycker att denna organisation är en verksamhet som är väldigt betydande i 
vårt samhälle, både för barn, ungdomar och föräldrar och jag anser det vara mycket intressant att se 
hur individerna som arbetar inom området ser på sin verksamhet. I nästan 40 år har Bris arbetat för 
att barn ska få det bättre och att deras behov ska tillgodoses, men Bris hjälper också föräldrar som 
ringer kring frågor och problem rörande barn.47 Jag kommer att driva undersökningen via 
observationer och ett antal intervjuer för att sedan föra dessa samman med tidigare empiriska 
studier. Arbetet avslutas med en diskussion kring mina resultat. 

Disposition 
Inledningsvis följer ett metodavsnitt där jag kort beskriver Grundad Teori samt hur jag gått till väga 
med hjälp av grundad teori och kvalitativa intervjuer. Jag har även valt att skriva en metoddiskussion där 
jag ger en djupgående beskrivning av hur jag förhållit mig till de olika forskningsmetoderna. Därefter 
följer en beskrivning kring mina etiska reflektioner kring studien, en presentation av informanterna och 
slutligen ett teoriavsnitt följt av min analys för att sedan avslutas med en slutdiskussion. 

Metod och tillvägagångssätt 

Grundad Teori 
Det gemensamma för oss författare i denna studie är att vi valt att driva forskningen genom Grundad 
teori. Jag har i min studie inom ramen för observationer och intervjuer samt kurslitteratur bearbetat 
hela arbetet med hjälp av Grundad teori. Grundad Teori är ett tillvägagångssätt för att kunna 
konstruera en teori grundad på den datainsamling man har fått utifrån undersökningarna man gjort.48 
Glaser anser att Grundad teori är en start för ett intresseområde man har. Strauss och Corbin anser 
dock att starten på Grundad teori är en färdig frågeställning, och att vikten av att ställa den rätta 
forskningsfrågan är i fokus.49 Jag anser i min studie att jag har använt mig av båda dessa påståenden. Jag 
hade ett intresse för Bris, men också klara mål av vad jag ville veta, varför människor engagerar sig 
ideellt, med utgångspunkten i mitt område. Jag betraktar det som att dessa påståenden som Glaser, 
Corbin och Strauss har konstruerat går in i varandra. Man kan se dem ur två olika perspektiv men också 
ur en gemensam utgångspunkt, som i mitt fall. Jag har alltså inte valt att renodlat utgå från någon av 
dessa riktningar utan snarare har jag inspirerats av bägge riktningarna. 

                                                
47  BRIS, Om Bris, http://www.bris.se/default.asp?pageID=4 (2010-03-02) 
48  Katrine Fangen, Deltagande observation (Malmö, 2005), s. 18-19 
49  Gunilla Guvå, Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenerande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 78 
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Informanter och intervjuer 
Då några vänner i min bekantskapskrets fick nys om att jag ville göra en studie om Bris så fick jag 
ett tips om en eventuellt intresserad informant till mitt fält som jag tog kontakt med. Jag mejlade 
och informerade denne om min studie och mitt syfte och frågade om det fanns något intresse av att 
delta i en intervju. Efter att ha fått ett positivt mottagande så tipsade även denne mig att ta kontakt 
med en annan eventuellt intresserad informant. Den här sistnämnda informanten intog rollen som 
min grindvakt50 och erbjöd sig att hitta fler informanter till min studie. Efter en tid hade jag fem 
intresserade informanter till min studie, varav en av dessa arbetar i tjänst och resterande ideellt. 
Eftersom Bris är en ideell organisation med både arbetare i tjänst och ideellt engagerade så tyckte 
jag från början att det kunde vara av intresse att se deras arbete utifrån båda perspektiven. Men då 
detta inte ligger i fokus i min undersökning valde jag att bortse från denna del. Jag valde att inte 
fråga informanten, som arbetade i tjänst, kring dennes arbete på Bris utan jag fick en genomgående 
information kring Bris och hur man inom verksamheten utbildar sin personal till jourare. 

 

Innan jag påbörjade mina intervjuer hade jag utformat en semi-struktuerad intervjuguide. I denna 
fanns ca 15 frågor baserade på våra övergripande frågeställningar, dessa övergripande 
frågeställningar delar jag med samtliga av författarna till denna antologi. En semi-struktuerad 
intervjuguide innebär att jag som forskare har förhållandevis specifika teman jag vill hålla mig till i 
intervjun, men att jag också ger mina informanter en frihet att utforma svaren på sina egna sätt. 
Denna intervjumetod är relativt flexibel, frågorna behöver inte komma i samma ordning som i min 
intervjuguide och jag kan också ställa följdfrågor om jag känner att detta behövs för att få en större 
förståelse av mina informanters ord.51 Jag såg inga problem med denna metod under intervjuernas 
gång, dock märkte jag fort att mina informanters svar var nästan desamma, men detta ser jag som 
något positivt då jag fick en teoretisk mättnad och lättare att koda mitt material.52 

 

När jag påbörjade mina intervjuer så fanns det ett ideal jag försökte följa, detta var att försöka gå in 
på fältet med ett öppet sinne. Det är dock omöjligt att gå in på fält helt utan några som helst 
förkunskaper, men poängen med detta menar författaren Katrine Fangen är att man också bör vara 
uppdaterad på det område man ska undersöka när man går in på fältet. Detta gör man genom att 
man skriver ner anteckningar utifrån sin förförståelse för att sedan kunna jämföra dem om de 
stämmer överens med de material man fått in efter fältstudien.53 Frågorna som ställdes till mina 
informanter skapades i likhet med Fangens exempel, mitt datamaterial grundade sig på vilka frågor 
som ställdes. När man ska ordna sitt material skriver Kaijser & Öhlander att man bör skriva en 
fältdagbok, detta är också något som jag valde att göra för att kunna anteckna händelser kring 
intervjuer, tankar och även metodologiska övervägningar.54 Dessa anteckningar har enbart används 

                                                
50 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Hungary, 2007), s. 282 
51  Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Hungary, 2007), s. 301 
52  Gunilla Guvå, Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenerande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 36 
53  Katrine Fangen, Deltagande observation (Malmö, 2005), s. 49-50 
54  Lars Kaijser, Magnus Öhlander (red.), Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999), s. 36-37 
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som ett stöd för mig som forskare och kommer ej presenteras i denna studie. 

 

Mina informanters ålder ligger mellan 26-50 år. Jag hade innan inte valt någon specifik ålder utan jag 
ville ha en öppen möjlighet för alla som visade sig vara intresserade av att medverka i en intervju. 
Intervjuerna varierade mellan att vara 25-80 minuter långa. Dessa fem intervjuer spelades in och 
transkriberades därefter för att underlätta mitt fältarbete och för att kunna förstå och tolka mitt 
empiriska material med Grundad teori. När man transkriberar är det viktigt att skriva ut allt 
ordagrant och försöka överföra talspråket till skriftlig form utan att ändra på något som sades. 
Beroende på vilket kunskapsmål man har och vilken typ av analys man ska göra, så ställs det olika 
krav på transkriberingstekniken. Det gemensamma är dock att transkriberingen inte är någon form 
av hantverk utan en del av det analytiska arbetet med intervjumaterialet.55 Jag valde att efter varje 
genomförd intervju transkribera mitt material. Detta gjorde jag för att förhindra att transkribera alla 
intervjuer på en gång, vilket jag tror kan vara väldigt påfrestande då detta tar tid. Allt som yttrades 
under intervjuerna har noggrant skrivits ner, även det man kan tycka är oväsentligt. Jag ville göra 
detta för att vara så noggrann som möjligt och vara säker på att jag inte missat något som kan vara 
av värde i studien. Alla pauser, skratt, suckningar och även leenden som jag såg skrevs ner.  

Observation 
Min grindvakt har fungerat som en länk mellan min studie och Bris. Denne har själv medverkat som 
informant, hjälpt mig med andra informanter samt fungerat som kontakt vad det gäller förfrågan 
om att få utföra en observation på Bris. Då Bris är en sekretessbelagd verksamhet så förstod jag på 
en gång att en observation inte går att utföra på den allmänna platsen där de tar emot samtal från 
barn och föräldrar då alla som ringer dit är anonyma. Jag bestämde mig istället för att fråga om jag 
kunde få tillgång till att göra en studie på deras utbildningsplats och då försöka få en uppfattning av 
hur de utbildar sin personal till jourare. Problemet som då dök upp var att de endast släpper in de 
som ska utbilda sig till jourare på utbildningsområdet på Bris. Min grindvakt hade ett veckomöte 
med resterande av personalen och frågade dem om jag kunde få tillträde till en observation men 
tyvärr var detta inte möjligt. Jag tog då kontakt med kursansvarige och vår handledare där det då 
bestämdes att jag skulle utföra en observation på Bris hemsida. På hemsidan sammanställde jag en 
kodning utifrån den information jag hittade på hemsidan om hur de skriver fram en jourare samt 
utifrån presentationen om Bris för att sedan omvandla koderna till kategorier och begrepp. Detta 
för att kunna göra en grundad forskning.56 När jag inledde min, aningen annorlunda, observation 
såg jag hemsidan som ett virtuellt rum. Enligt Alan Bryman ska man när man analyserar dokument, 
det vill säga sidor på Internet i denna situation, ha en viss förförståelse för att lättare kunna hantera 
och förstå webbplatsernas jargong. Det som också är viktigt att tänka på när man analyserar virtuella 
produkter är att man som forskare måste vara relativt kritisk till den information man finner på 
webbsidorna. Man kan näst intill aldrig veta hur representativ en sajt om ett visst tema är.57 

                                                
55  Lars Kaijser, Magnus Öhlander (red.), Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999), s. 69 
56  Jan Hartman, Grundad teori – Teorigenerering på empirisk grund (Lund, 2001), s. 47-48 
57  Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Hungary, 2007), s. 366-367 
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Förförståelsen hade jag, både var det gäller Bris som organisation och Internet och dess språk. I och 
med att jag utförde mina intervjuer och min observation parallellt med varandra så insåg jag att 
webbplatsen jag observerade var representativ utifrån informationen jag fick från informanterna. 

Min observation tog form genom att jag klickade mig runt på hemsidan, och analyserade vilka spontana 
tankar och upplevelser jag fick från hemsidans olika sidor. För att begränsa min observation valde jag 
att bara lägga fokus på ett fåtal sidor på hemsidan. 
 
Jag valde att titta närmare på deras startsida, informationen som fanns om Bris och deras verksamhet 
samt på deras diskussionsforum. På denna sida finns det möjlighet för barnen att både få skriva sina 
problem och även läsa andras problem samt möjlighet att få svar från Bris. Att göra den här typen av 
observation har gett mig nya egenskaper vad det gäller kodning och observering som jag inte tidigare 
har upplevt, då jag enbart har studerat ett ”levande” fält. Detta var en nyttig övning för mig då man i 
många studier analyserar olika typer av textmaterial, t.ex. offentliga dokument. Då observationen inte 
gav något empiriskt material kring mina informanters engagemang utan mest en generell redogörelse 
för hur individer arbetar inom Bris kommer denna observation ej att presenteras i studien. 

Metoddiskussion 
Jag har i min studie valt att utföra min forskning i form av en kvalitativ undersökning. Syftet med en 
kvalitativ undersökning är att genom intervjuer försöka förstå informanternas livsvärld och genom 
denna tolka de beskrivna fenomenens mening.58 Med livsvärld menar man den synen informanten har 
på sitt område och dennes relation till den. Under intervjuerna kände jag en viss förståelse med 
informanterna, i och med att jag känner väldigt starkt för de uppgifter de utför. Detta är dock ingenting 
som jag ser som något negativt då jag tycker det är viktigt att ha en viss förförståelse av det ämnet man 
behandlar, precis som jag tidigare nämnde. Det viktiga är istället att lämna sina värderingar åt sidan 
under intervjuerna och fältobservationen. Denna avsats tycker jag mig ha uppfyllt då jag mest satt tyst 
när jag hade ställt mina frågor under intervjuerna. Detta tillät mina informanter att föra talan utan att 
jag på något sätt ”lade mig i”. Men däremot var det självklart svårt att hålla avståndet mellan mig och 
mina informanter då jag tycker mig kunna känna igen mig deras känslor och värderingar. För att föra 
intervjun framåt nickade jag och använde mig av uppmuntrande ord så som ”mmm” och ”jaa” för att 
visa min informant att jag lyssnade aktivt. 
 
Jag uppfyllde en teoretisk mättnad efter slutförda intervjuer och min observation, jag kände att 
ytterliggare intervjuer inte skulle ge några nya svar.59 Jag arbetade då med mitt material med hjälp av 
Grundad teori. Syftet med Grundad teori är att efter insamling av empiriska data, koda sitt material för 
att sedan kunna konstruera en teori utifrån det material man fått. Detta gör man genom att själv ställa 
frågor till sitt material, vad säger det insamlade materialet som studerats? Kodningen genererar även 
diverse idéer om hur materialet kan ordnas ur olika aspekter samt på olika teoretiska nivåer.60 Då jag 
utförde min observation på en webbplats så kunde jag finna vissa ord som upprepades ofta på 

                                                
58  Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997), s. 35 
59 Gunilla Guvå, Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenerande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 36 
60  Gunilla Guvå, Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenerande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 36-37 
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hemsidan, dessa ord blev då mina koder som jag sedan omvandlade till begrepp. Jag tog också hjälp av 
Glasers kodningsfamiljer och på så sätt delade jag in mina koder genom olika slags samband som rådde 
mellan dessa koder och begrepp. Jag utvecklade teoretiska koder med hjälp av denna metod. Med hjälp 
av teoretiska koder kan man hela tiden kontrollera hur man integrerar de begreppsliga delarna till en 
kategori och kategorier till teori. Detta sätt hjälper forskaren att hålla undersökningen på en begreppslig 
nivå och förhindrar att man som forskare fastnar i data.61 Under intervjuerna skedde en liknelse med 
observationen. Jag kunde i min transkribering hitta meningar och ord som ofta var återkommande hos 
flera av mina informanter, på så sätt kunde jag även göra dessa till begrepp. Eftersom syftet med denna 
forskningsstrategi är att finna nya teoretiska modeller så är det också viktigt att kunna utföra en 
konceptualisering. Glaser anser att forskningsprocessen hela tiden ska karakteriseras av teoretiskt 
nytänkande och begreppsfunktion. Han anser det också viktigt att inte glömma att man som forskare 
inte ska göra en beskrivning av sitt område utan finna nya begrepp som ger en ny förståelse av området. 
Risken finns dock att man faller i den beskrivande fällan då man utför en forskning på ett område som 
man gärna vill presentera.62 Detta är något jag haft i åtanke när jag har utformat mitt resultat av min 
studie. Utifrån analysen jag genomförde på mina informanters intervjuer lyckades jag finna koder som 
jag sedan omvandlade till begrepp. ”Empati” och ”medmänniskor” är exempel på begrepp, detta är inte 
något som mina informanter bokstavligt uttrycker men efter genomförd analys var dessa begrepp något 
som låg till grund i hela analysen.  

Etiska reflektioner vid observation och intervju 
Det finns en rad olika etiska aspekter som jag har vidrört vid denna forskning. I början på min 
forskningsfas utvecklade jag, tillsammans med mina studiekamrater, ett informationsbrev. Därefter 
utvecklade jag ett informationsblad där förfrågan om intervju gavs. De som ville medverka i min 
undersökning fick då tillgång till både informationsbrevet samt lite information kring oss som studenter 
och därmed också en förfrågan om intervju. I informationsbrevet framgick det bland annat att vår 
studie kommer att genomföras i enlighet med Codex riktlinjer för god forskningssed.63 Detta innebär 
bland annat att mina informanter har anonymitet, jag har alltså använt mig av fiktiva namn för mina 
informanter för att behålla deras anonymitet. Deras medverkan i studien är också valfri, och de kunde 
när som helst i undersökningen välja att avstå och hoppa av studien. Det fanns också information om 
att det endast är jag som forskare för området samt vår handledare som kommer att ta del av materialet, 
och att det endast är det slutgiltiga resultatet som kommer att publiceras. Även innan en intervju skulle 
påbörja så informerade jag ännu en gång informanten om att deltagandet är frivilligt och att de fick 
avbryta om något skulle kännas obehagligt på något sätt. 
 
Det pågick en diskussion mellan mig och min handledare huruvida jag skulle anonymisera 
organisationens namn eller inte. Vi kom sedan fram till att denna anonymisering av organisationen inte 
var nödvändig. Både jag och min handledare anser att Bris är en så pass stor organisation som finns 
tillgänglig över hela landet att en anonymisering skulle vara onödig i denna bemärkelse. Jag har dock valt 
                                                
61  Jan Hartman, Grundad teori – Teorigenerering på empirisk grund (Lund, 2001), s. 81 
62  Gunilla Guvå, Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenerande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 41 
63 Codex, regler och riktlinjer för forskning. http://www.codex.vr.se/forskningsetik.shtml (2010-03-22) 
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att inte berätta ur vilken region jag drivit min forskning på. Detta valde jag för att inte avslöja mina 
informanter, jag anser att denna metod gör det lättare för mina informanter att behålla sin anonymitet. 
 
Som jag tidigare har nämnt så var min undersökning av fältet en aning problematisk i början, då jag inte 
fick tillgång till mitt fält i den reella verkligheten. Men under min observation av Bris hemsida så 
lyckades jag förhålla mig till de etiska riktlinjerna. Detta gjorde jag genom att Bris hemsida är offentlig, 
allt som finns publicerat där är öppet för alla att läsa. På så sätt behövde jag inte informera Bris om att 
jag utförde en observation på deras hemsida.  
Jag har nu efter slutförd observation och dylikt haft bollande idéer huruvida jag gjorde rätt i som inte 
informera om min observation på hemsidan eller inte. Jag anser med vidare eftertanke att en 
information till Bris inte hade skadat men att jag ändå har förhållit mig till informationskravet. Som jag 
tidigare nämnde så är Bris hemsida offentlig och öppen för alla att läsa, så jag anser inte att det var 
nödvändigt att fråga om tillåtelse för en observation på webbplatsen. 

Presentation av informanterna  
Jag har valt fingerande namn till mina fem informanter. Dessa går under namnen Monika, Magnus, 
Anna, Robin och Andreas, varav den sistnämnda arbetar i tjänst och resterande personer ideellt. 
Andreas kommer därför inte ha en medverkande roll i analysdelen i min studie. Det som också är 
nämnvärt att säga är att Anna sitter i styrelsen på Bris, hon har alltså ingen direktkontakt med barnen 
som Monika, Robin och Magnus har. Då ålder inte är något som ska fokuseras i denna studie har jag 
valt att bortse från denna aspekt under min presentation av informanter och då även i analysen. 

Teori  

Symbolisk interaktionism 
Symbolisk interaktionism är en av de mest aktiva riktningarna inom socialpsykologin. Detta begrepp 
diskuterar intresset för medvetandets och jagets uppkomst och utveckling. Det som skapar individens 
medvetande och jaguppfattning är det sociala samspelet.64 Individen är delaktig i en interaktionsprocess 
tillsammans med andra individer och grupper. Genom denna process utvecklas en individ. Samhället är 
i ständig utveckling enligt interaktionismen och man betraktar att den sociala handlingen är ett uttryck 
för att upprätthålla systemet i samhället.65 En individs handling är något som oftast syftar till något, det 
är en inriktad och viljebetonad aktion. Det finns en rad olika handlingar som utförs på olika sätt men 
har alla samma syften, man kan då följa en röd tråd för att kunna knyta ihop handlingarna. Man kan i 
detta fall tala om en handlingslinje, denna linje kan knytas ihop med hjälp av syftet hos handlingen, dess 
mål eller avslutning. Allt som hjälper till att föra fram syftet eller målet är delar i en och samma 
handling.66 Denna handlingslinje kan man följa hos informanterna, deras handlingar för det ideella 

                                                
64  Lars-Erik Berg, Anders Boglind, Tom Leissner, Per Månson, Holger Värnlund, Medvetandets sociologi – En introduktion till 

symbolisk interaktionism (Malmö, 1977), s. 11     
65  Anders Boglind, Ann Lundén, Elisabeth Näsman, Jag; Den Andre – spelet om dej och mej och dom utstötta -  En presentation av 

symbolisk interaktionism och stämplingsteori (Lund, 1973), s. 19 
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engagemanget delar samma syfte och mål. Samspelet med andra individer utifrån symbolisk 
interaktionism kan ses från två aspekter, dessa är interaktionen med andra individer och termen 
symbolisk, som i detta fall handlar om människors olika gester, rörelser, handlingar etc. Interaktion har 
med rörelser att göra mellan olika individer, bemötanden som påverkar och förändrar varandras motiv, 
intressen och föreställningar. Dessa utgör en symbolik där dessa bemötanden får oss att kunna läsa ut 
information om varandra i nästan allt vi gör.67 I många av våra handlingar har vi syftet att vilja påverka 
varandra.68 Genom dessa symboler så kan individen gå utöver den fysiska samhörigheten eller närheten 
till andra individer. Individerna i denna grupp känner då en samhörighet med varandra och delar då ett 
ömsesidigt beteende.69  

Socialt identitetsskapande 
Då mina informanter arbetar i interaktion med andra och anser sig själva lära sig nya saker och se saker 
ur andra perspektiv så tycker jag mig kunna likna detta vid socialt identitetsskapande. Det finns en rad 
olika termer och begrepp för en individ som lever och verkar i ett samhälle, själv, jag, personlighet, 
subjekt är några typiska exempel på begrepp. Det finns också olika begreppsförklaringar av 
identitetsbegreppet, så som själv-identitet, social identitet och kulturell identitet.70 Jag kommer här att 
beröra den sociala identiteten och dess betydelse för identitetsutvecklingen. Men först ämnar jag ställa 
några frågor som finns kring individuell och kollektiv identitet. Är våra identiteter något individuellt och 
har varje individ en unik identitet? Dessa frågor berör relationen mellan individen och kollektivet, vissa 
anser att man skapar sig själv medan andra antyder att man präglar sin identitet genom kultur och 
samhälle. En individs identitet är något som skapas och uppstår i den sociala interaktionen71 Ur ett 
socialpsykologiskt perspektiv anser man att det individuella och det kollektiva har ett starkt samband.72 
Även Richard Jenkins teorier om identitet kan kopplas till detta synsätt. Skillnaden mellan den kollektiva 
och den individuella identiteten är att den individuella associerar skillnader medan den kollektiva 
betonar likheter. 73 Jag kommer i min studie att tala om identitet ur ett socialpsykologiskt perspektiv och 
väljer att hålla med Jenkins, då social identitet är något som formas av sociala strukturer, institutioner 
och positioner. Begreppet roll är något som liknas vid en identitet, Eric Goffman var företrädaren för 
detta begrepp. Som vi tidigare har nämnt i kappan så tilldelas en identitet en rad olika roller i samhället. 
När vi går in i en roll definieras vår identitet utifrån vilken roll man som individ ingår i.74 Gemensamt 
för de olika identiteterna är att de skapas i möten med andra.75 
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Socialt kapital 
I kappan finns en förklaring på vad socialt kapital innebär utifrån Pierre Bourdieus teori. Jag kommer 
att beröra Putmans begreppsförklaring vad gäller socialt kapital. I Putmans tappning innebär socialt 
kapital den sociala samvaron av nätverk, tillit och normer som främjar koordinering och samarbete för 
en gemensam nytta. Socialt kapital ingår i en rad olika aspekter bland annat ekonomi, hälsa, familj, 
arbete och organisationer. Det sociala kapitalets område i Europa har kretsat kring dess betydelse för 
demokrati.76 Socialt kapital har en nära koppling till begreppet solidaritet. Socialt kapital innebär bland 
annat ett nätverk av sekundära relationer och tillit mellan människor och normer om ömsesidig hjälp, 
begreppet har också nära förbindelser till det civila samhället och frivilligsektorn.77 En individ kan 
exempelvis få tillträde till en organisation eller arbetsplats via kontakter. 
I min analys utifrån mina informanter kan man tydligt se att socialt kapital är något som berör dem alla, 
de framhåller alla en form av solidaritet och samarbetar för en gemensam nytta utifrån det frivilliga 
engagemanget.  

Begreppsförklaring 

Empati 
Empati innebär en förmåga till inlevelse och engagemang hos en annan individ för att känslomässigt 
kunna förstå vad en annan individ känner inom sig. Empati betyder att man sätter sig in en annan 
individs inre verklighet. En individ som har förmågan att känna empati för någon har större möjlighet 
att till viss del kunna förstå en viss individs känslor och ageranden. Denne har också en större möjlighet 
att handskas med dessa reaktioner på ett anpassat och klokt sätt utan att lätt styras av de egna 
känslorna.78 Empati kan i detta fall kopplas till altruism, med altruism i denna bemärkelse åsyftar jag i 
enlighet med Daniel Batsons definition av altruism, ”ett motivationellt tillstånd med det slutgiltiga målet 
att öka någon annans välfärd”.79 Med motivationellt tillstånd menar man att man som agent har en 
drivkraft att förverkliga ett mål, det slutgiltiga målet ska här inte ses som något instrumentellt och fast. 
Individen behöver inte medvetet känna till denna drivkraft eller mål. ”Att öka någon annans välfärd” 
ska här tolkas som att individen anser att subjektet är i någon form av nöd.80  

Tidigare forskning 
Ideella insatser är något som blir allt vanligare inom tredjesektorn för att förebygga vår välfärd. Precis 
som mina informanter så vill allt fler ta ett personligt ansvar för att på något sätt förbättra vårt 
samhälle. Lars Pettersson, kanslichef  på Famna, Riksorganisationen för vård och omsorg utan 
vinstsyfte, menar att den förra ideella sektorns lott var att finnas men inte synas, denna tid är nu förbi 
anser Pettersson. Pettersson väljer att tala om det ideella arbetet som den tredje sektion, mycket tyder på 
att den tredje sektorn inom en snar framtid kommer att vara lika relevant som begrepp som de 
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offentliga och privata sektorerna.81 Lars Pettersson har tidigare medverkat i andra ideella organisationer, 
bland annat så har han varit nationell chef  på Röda Korset i Sverige. Torbjörn Pelow arbetar ideellt med 
bland annat ”Kanada-modellen”. Han anser att hans syfte och drivkraft med hans volontärarbete inte är 
att förändra världen eller tjäna pengar, utan att ge det svenska samhället en dimension som gått 
förlorad. Han uttrycker sig så här;  
 

Torbjörn Pelow: Jag vill att det ska bli möjligt för människor att utan onödiga 
formella hinder och utan att tillhöra någon speciell frivilligorganisation kunna 
engagera sig frivilligt på områden som är viktigast för dem.82 

 

Områden som Torbjörn pratar om handlar om det som vi ibland kallar för de mjuka 
samhällssektorerna, dessa avser bland annat vård och omsorg och barns- och handikappades villkor osv. 
Torbjörn anser sig vara fullt nöjd om han kan bidra till att några projekt med den inriktningen kommer 
igång, och om dessa i sin tur blir föredömen för andra.83  

Analys  
Majoriteten av mina informanter har tidigare arbetat med barn och ungdomar och en del är även aktiva 
eller har varit aktiva under andra verksamheter i samband med Bris. De har alltid haft ett intresse för 
barn och ungdomar på olika sätt. Både Monika, Magnus och Anna har tidigare erfarenheter av barn och 
ungdomar som har det svårt på olika sätt. Robin berättar däremot att han aldrig har arbetat med barn 
förut men påpekar att han ser på erfarenheten han får från Bris som både en personlig utveckling och 
en lärorik utmaning. Detta kan jag koppla till Berger och Luckmanns teori om socialt 
identitetsskapande84, då Robin i sin interaktion med andra utvecklar sin identitet genom en personlig 
utveckling i samband med barn. 
Den inledande frågan jag ställde mina informanter var varför de just valt att engagera sig inom Bris. De 
har alla sagt olika anledningar men deras syften går åt samma håll. De delar samma uppfattning om att 
Bris är en bra organisation med bra mål. Anna uttrycker sig på följande sätt angående hennes 
uppfattning om Bris: 
 

Anna: …man har den här starka barnens perspektiv fortfarande, att man utgår 
från barnens bästa, vad dom behöver, vad dom vill ha, man försöker hålla sig i 
relation med ny teknologi, för att det ska vara enkelt för barnen och utgår från 
det hela tiden. Och månar om det hela tiden. Och det tycker jag, alla dessa 
människor som lägger ner en massa tid som får sitta och.. jag tror att det ger 
väldigt mycket jag vet ju i och med mitt yrke att det ger väldigt mycket, men 
samtidigt de här tuffa grejerna, jag tycker det är fantastiskt. 

 

Magnus lade till information om Bris när jag avslutningsvis frågade om det var någonting han ville 
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lägga till i min studie. Han formulerade sig då på detta sätt: 
 

Magnus: Nää .. jag vet inte, det är väl mest tror jag det här känslomässiga, det 
går inte att vara i engagerad i bris utan att man, det är känslomässigt, alltså hela 
det här med att man anmäler sig från början har ju med känslan att göra, för 
barn, att man vill göra en insats, så att engagemanget är liksom nåt som redan är 
klart bara man frågar om medlemskapet osv. sen har man ju olika mycket, en del 
droppar ju av efter ett tag, en del kanske gör det för att döva ett samvete eller 
vad som helst va. Eehh.. men mitt engagemang bara växer egentligen. 

 

 
Magnus visar här en påtaglig känsla av empati hos dem som anförtror sig till Bris. Bris är enligt 
informanterna en verksamhet som betyder mycket både för samhället och för de enskilda individerna. 

 

Medmänniskor  
Det gemensamma för mina informanter är deras drivkraft till att hjälpa folk, vilket informanterna 
beskriver sig älskar att göra, på ett eller annat sätt. Monika anser att den största drivkraften bakom 
hennes engagemang är självklart att hjälpa de barn och ungdomar som fart illa. Hon anser också att 
man som vuxen inte behöver lägga ner så mycket energi för att få ett barn att känna sig lite bättre. Hon 
uttrycker detta på följande sätt: 
 

Monika: det är nog till största del att man känner att man behöver faktiskt inte 
ge så mycket utav sig själv för att andra ska få så himla mycket alltså. Det är ju 
en vuxen som lyssnar egentligen, det är inte mer. Men det finns alltid någon. 
Och man får ju tillbaks.  Är det många tråkiga saker man får höra så, nä men 
man känner det att nä, men nu har den här personen haft någon att prata med i 
alla fall under den här jobbiga stunden, så det är nog det som driver en att 
fortsätta. 

 

Magnus drivkraft liknar Monikas då även han anser att motivationen med ett ideellt engagemang som 
handlar om barn och ungdomar är att kunna hjälpa ett barn som inte mår bra. Han säger sig bli väldigt 
påverkad när han ser ett barn som farit illa på något sätt. Och detta är något som driver honom väldigt 
starkt. 
 

Magnus: aaa det är att eehh jag far illa på nåt sätt när jag ser barn som far illa, jag 
gör det, så jag har som jag nämnde, har jobbat med folk med problem på många 
olika sätt, både vuxna barn och ungdomar, och jag far lite illa när jag ser att ett 
barn mår dåligt, så det är på nåt sätt ett sätt för mig att vilja göra nånting viktigt, 
nåt bra för dom. Alltså att, kan jag hjälpa ett barn, så har jag lyckats, då har jag 
under dom här fyra åren, om jag vet att ett barn .. har blivit hjälpt alltså, så har 
det vart värt det på nåt sätt. För det är det värsta som finns egentligen, det är 
barn som mår dåligt, för dom vet inte hur dom ska ta hand om det eller nånting. 
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Robin och Anna utmärker sig lite i förhållande till Monika och Magnus i detta fall. Robin anser att hans 
drivkraft ligger i den personliga utmaningen. Anna påpekar att hon nu på senare tid saknar den här 
motivationen, dock är det nämnvärt att berätta att Anna sitter i styrelsen på Bris. Hon har alltså en liten 
annorlunda arbetsposition än vad Robin, Monika och Magnus har. Hon anser att hon inte känner sig 
behövd i styrelsen längre, även om hennes arbetskamrater inte håller med henne, enligt Anna. Anna vill 
känna att hon gör någon nytta om hon ska arbeta ideellt. Hon tycker inte att hon fyller någon funktion i 
styrelsen och har därför bestämt sig för att inom en kort framtid tacka nej till fortsatt arbete på 
styrelsen för Bris. Men hon vill dock upplysa mig om att;  
 

Anna: Men däremot tycker jag, FULL respekt för dom som orkar det, och dom 
som jobbar med det här med företagskontakter och den här typen.. för bris är 
en ideell organisation, dom behöver pengar, och folk måste fatta det liksom. Så 
att eehh många som tror att bris får pengar från staten. Så de är viktigt. Så att ja, 
just nu kan jag väl säga att jag har inte nån drivkraft att fortsätta. 

 

Detta visar att drivkraft och engagemang inte är något inneboende konstant utan något som kan 
komma och gå beroende på tid och livssituation. Empati är något som mina informanter gemensamt 
delar för de barn och ungdomar som på något sätt far illa i samhället. Vissa informanter visar det på ett 
tydligare sätt än andra men man kan känna att denna empati är väldigt påtaglig för alla informanter. 
 

”Även om man inte kommer fram till så mycket eller kan ge så mycket 
så är man den som finns där just när det är jobbigt.”  

Robin vill fortsätta sitt engagemang inom Bris, och han uttrycker detta på följande sätt: 
 

Robin: ja det blir den ju, om man chattar med ett barn.. eller ungdom som 
verkligen uttrycker att, tack för hjälpen, att det verkligen, att man känner att man 
har hjälpt, då växer det ju, det känns ju sjukt kul. Och det är ju en motivation att 
gå vidare. Och det kan jag känna även barn som känner att dom inte får hjälp, 
och.. det är ju.. det är ju dom som sagt typ att du är sämst på bris det är ju.. det 
är ju ändå som en utmaning, att så här, va vad det som hände här egentligen? 
Vad var de som gick snett? Gjorde jag nånting som jag kan bättra?.. men.. man 
kan ju läsa igenom chattloggarna, och så kommer man fram till att man får 
finjustera det, då får man också motivation. 

 

Hans motivation ligger i både den bra och den mindre bra responsen han får. Magnus uttrycker sig på 
liknande sätt och blir sporrad av att veta att mer resurser behövs och att detta också är viktigt att tänka 
på. Att hela tiden ha detta i bakhuvudet är en viktig faktor för att fortsätta sitt arbete. Han säger sig 
också inte veta vad frasen ”ge upp” innebär och säger sig känna behövd i Bris och deras arbete. Magnus 
är den som blir sporrad av att veta att mer arbete behövs i Bris. Han tänker inte låta sig hamna i 
tankebanor som att det inte skulle ha någon betydelse ifall han hoppar av det ideella arbetet, för arbetet 
har betydelse, och att man istället stannar kvar och gör det man kan. 
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Som jag berättade om tidigare så har Anna valt att inte fortsätta sitt arbete på Bris, då hennes drivkraft 
inte räcker till för ett fortsatt ideellt arbete. Dock säger hon: 
 

Anna: jag vet inte om det gjort någon skillnad, jag tycker inte det, men några 
tyckte det. /…/ Jag kanske har haft någon klok synpunkt, jag tycker vi har en 
jätte jätte bra styrelse och det är kanonmänniskor som sitter där, det vill jag ha 
sagt. 

 
Monikas anledning till fortsatt arbete är det enkla skälet att hon känner att hon tillför något i sitt arbete.  
 

Monika: ja jag ser ju att det gör skillnad för dom som har det svårt alltså. För 
dom unga som ringer, att man faktiskt är någon. Även om man inte kommer 
fram till så mycket eller kan ge så mycket så är man den som finns där just när 
det är jobbigt. Så det är ju för den skull jag går dit. 

 

Monika känner att hon med små medel kan hjälpa ett barn som mår dåligt. Att bara finnas till hands i 
svåra stunder anser Monika vara tillräckligt ibland, att barnen vet att de åtminstone kan få tala med en 
vuxen.  

”…jag är 50 år nu, jag har aldrig gjort något i mitt liv som känns så 
meningsfullt. Faktiskt. Det känns verkligen som att man gör nytta.”  

Magnus anser att hans engagemang tillför skillnad i samhället. Så här uttrycker han sig; 
 

Magnus: ja det känns så,.  det gör det faktiskt, jag har aldrig gjort nåt i hela mitt 
liv, och jag är 50 år nu, jag har aldrig gjort nåt i mitt liv som känns så 
meningsfullt. Faktiskt. Det känns verkligen som att man gör nytta./…/ Jag 
brinner ordentligt för det här. /…/ Jag vill inte hoppa av, jag har sagt det att, 
flyttar jag norr över, jag har sökt en del jobb där, blir det så, så drar jag ihop en 
brisgrupp där uppe. 

 

Enligt detta citat kan man koppla Magnus svar till symbolisk interaktionism, han har syfte med sin 
handling och denna handling handlar främst om påverkan. Han berättar att han aldrig gjort något så 
meningsfullt i hela sitt liv som att arbeta med barn som har det svårt, han visar både empati och en vilja 
att förändra samhället till det bättre. Robin formulerar att hans engagemang kan liknas vid en ”god 
cirkel”. Han uttrycker sig på följande sätt:  
 

Robin: Alltså bris är ju verkligen skit bra. Just för att det är ju anonymt och så 
här och det är jätte enkelt att få hjälp. Och mycket är ju för min egen skull som 
jag är där. Att man känner att man gör någonting bra och får lite extra gott 
samvete, men… det blir ju en, sån här, när jag gör det här för att må bra, så 
hjälper jag ju andra att också må bra, så det är ju liksom en god cirkel. 

 

Man kan se en viss likhet med Robins uttalande och teorin om socialt kapital. Han utvecklar sitt sociala 
kapital genom hans handlingar på Bris. Han fortsätter att säga;  
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Robin: ...man gör ju nånting, jag tycker.. det är väl mest för min egen skull. Det 
är ju det här med utmaning och barn och så. 

 

Monika tycker att det är viktigt att man på något sätt deltar i samhället. Känslan av att man gör en god 
insats i samhället är viktig. Hon anser sig vilja bidra på ett eller annat sätt för barn & ungdomar och 
tycker då att Bris ett bra sätt att gynna samhället. Denna handling går att koppla till symbolisk 
interaktionism, Monika vill bidra till samhället genom en handling som hon anser vara viktig, detta kan 
även ses som en handlingslinje då fler av mina informanter valt att jobba ideellt på liknande sätt, de alla 
har samma syfte till deras handlingar.85 Anna anser sig, som jag tidigare sagt, inte fylla någon funktion. 
Hon tycker att hennes roll och den kompetens hon har för barn inte passar i styrelsen.  

Tiden är problemet  
Det gemensamma för mina informanter vars arbete är ideellt är att de framhåller att det största 
problemet är tiden. Tiden räcker inte alltid till och de skulle vilja lägga ner mer tid på Bris om de bara 
kunde. Två av mina informanter pratar också om prioriteringar. Robin tycker att det är svårt att 
prioritera Bris ibland, då man inte får betalt. Han fortsätter med att säga att när han väl får jobb så kan 
han inte prioritera Bris framför sitt vardagliga arbete. Och detta blir då ett problem, beroende på hur 
hans schema kommer se ut. Anna menar, precis som Robin, att man måste prioritera sin tid. Anna 
skulle kunna lägga ner väldigt mycket tid egentligen om hon hade kunnat gå in i arbetet helhjärtat säger 
hon, men avslutar med att tiden inte finns. Hon uttrycker sig på följande vis:  
 

Anna: ja det är det som är knepigt. Jag tänker på förr .. det var väl ett helt annat 
samhälle. Förr jobba dom mycket längre dagar. Hade mycket mera större 
familjer att ta hand om och allting sånt där, plus att de va tvungna att odla sin 
egen potatis, och ändå så orkade dom med det här föreningslivet, och 
engagemanget. Och är det vi som är liksom, inte kan hantera våran tid, eller vad 
är det, jag vet inte. /…/ Det var annorlunda på nåt sätt, de känns som om dom 
haft längre dygn eller nåt haha ibland, när man tänker sådär.. men det är väl.. jag 
tror att det är mycket, då va det inte så mycket intryck och det va inte tv och 
dator och ditten och dattan, utan man kunde koncentrera sig på en grej i taget, 
jag tror de va mktenklare på ett sätt. 

 

I detta fall kanske det inte var samma stress som det är nu. Anna menar att det är detta som är 
problemet, att vi stressar upp oss och att vår gräns blir lägre och lägre för vad vi orkar med. 

Engagemang, känslor, status och lärdom 
Mina informanter svarade alla att de känner en inre tillfredsställelse att arbeta på Bris. De får också alla 
ett mycket positivt bemötande när det berättar att de är aktuella inom denna organisation, några av dem 
poängterar att de ej ”skryter” om att de arbetar där men att det kommer på tal då och då, och även att 
deras engagemang finns med i deras CV.  Detta kan kopplas till socialt kapital då dessa individer har 

                                                
85  Lars-Erik Berg, Anders Boglind, Tom Leissner, Per Månson, Holger Värnlund, Medvetandets sociologi – En introduktion till 

symbolisk interaktionism (Malmö, 1977), s. 34 
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utvecklat sina nätverk och möjligheter via deras ideella engagemang. Magnus är mycket stolt över att 
arbeta på Bris och han påpekar också att även hans omgivning som arbetar där delar samma känsla. 
Känslorna informanterna delar är positiva och glädje är ett ämne som är återkommande hos 
informanterna, denna känsla bottnar i att de känner att de utför någon nytta i samhället. Informanterna 
är också enade om att Bris är en väldigt bra organisation, Bris har väldigt höga krav på vilka som får 
arbeta på där, detta är kanske anledningen till varför Bris har lyckats vårda sin organisation menar 
informanterna. De understryker också att människorna som arbetar där är väldigt bra som personer 
och deras sociala relationer till varandra utgör grunden för en stark gemenskap. Här kan man ana ett 
socialt identitetsskapande, då de integrerar med varandra. De utbyter varandras känslor och värderingar 
kring deras arbete och utbyter då en ömsesidig påverkan med varandra. Robin påpekar att grunden för 
ett arbete på Bris handlar först och främst och sunt förnuft. Han själv har, som jag tidigare nämnt, inga 
erfarenheter av barn tidigare, han har heller ingen utbildning inom området men han berättar att med 
rätt värderingar och sunt förnuft kan man gå långt. Vilka värderingar som anses vara rätt eller fel är 
dock upp till individen själv att avgöra. 
 
Anna berättar att innan hon började arbeta på Bris hade hon en god bild av organisationen, men att 
den bilden har förstärkts nu och även att hon hyser en stor respekt för Bris och deras goda arbete med 
barn & ungdomar. 

Nackdelar med ideellt engagemang 
Ingen utav mina informanter kunde se något negativt med arbetet till en början, när de sedan fick en 
lite längre betänketid och nästan kände sig tvungna till att svara på min fråga dök en del svar upp. Att 
mina informanter nästan kände sig påtvingade att svara kan vara till nackdel i min studie. En av 
informanterna svarade att pengar kunde vara ett problem, han gick inte närmare in på vad han menade, 
men jag tolkar detta som att denne menade att betalning inte ingår i dennes arbete. Den andra 
informanten var inne på liknande spår, och sade att denne istället får betala diverse avgifter när det sker 
olika aktiviteter inom Bris. Han uttryckte sig på följande sätt; 
 

Egentligen är det väldigt små nackdelar, om jag verkligen letar så är det kanske 
så att man inte får någon hjälp för resor, att man får betala för att hjälpa till, och 
även just att det kan vara lite tungt känslomässigt ibland, när man har läst, men 
det där tycker jag är petitesser. 

 
 

Monika antyder att om hon har haft en tuff  dag på jobbet så är det svårt för henne att göra sitt bästa på 
Bris. Detta utgör den största nackdelen i hennes engagemang. Men detta är då ingenting som rör 
engagemanget i sig. 

Känslan av att göra någon nytta står i fokus 
Monika påpekar att den största fördelen med ideellt engagemang är att man inte behöver ge så mycket 
för att ge någon stöd och man utvecklar sig själv till att bli mer ödmjuk som människa. Här kan man 
tydligt se den roll Monika har och hur hon påverkats i mötet med andra människor, hon berättar att 
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hon bland annat har utvecklats till en mer ödmjuk människa. Utifrån detta kan jag se ett socialt 
identitetsskapande hos Monika. Monika säger också att man även får sig en tankeställare, att man ska 
vara nöjd med det man själv har. Robin anser att den största fördelen är att man är till någon hjälp. Att 
hjälpa någon betyder mycket för Robin, både för honom själv och för de barn han hjälper. Här kan 
man tydligt se en koppling till empati i Robins engagemang. Anna antyder att styrelsen har stora 
utvecklingsmöjligheter och ser fram emot att se deras engagemang i Bris, även om hon inte själv ska 
fortsätta sitt arbete i styrelsen. När jag frågade Magnus vad han tyckte var den största fördelen med 
hans ideella engagemang började han skratta och antydde att jag frågade en väldigt svår fråga med tanke 
på att enligt honom finns det ingen ”största fördel” utan allt arbete har lika stor betydelse för honom. 
Han sa även att känslan av att göra nytta, och att få se ett barns leende betyder mycket för honom, 
känslan av att göra något värdefullt står högt i fokus hos Magnus. Detta kan ses som en tydlig handling 
speglat av empati. Denna handling ger också Magnus en god känsla av att påverka, vilket kan kopplas 
till symbolisk interaktionism då Magnus genom att göra en insats för barnen han hjälper skapar en 
känsla av att göra nytta.  

Slutdiskussion 
Mitt syfte med denna studie var att undersöka hur engagerade inom Bris ser på sitt engagemang, 
varför de valt att engagera sig ideellt i en organisation och vad som kan tänkas vara drivkraften 
bakom detta ideella engagemang. Jag anser att det går att konstatera, utifrån min analys och 
utgångspunkten genom mina informanters utsagor, att de ser på sitt engagemang dels som en 
personlig utveckling men också att de vill göra nytta i samhället. Det som också finns gemensamt 
för mina informanter är hur de beskriver att känsla för empati och medkänsla för barn och 
ungdomar driver dem till det ideella engagemanget. Den personliga utvecklingen i interaktion med 
andra, som mina informanter går igenom, går direkt att koppla till socialt identitetsskapande. De 
utvecklar sina identiteter i interaktion med andra genom att de får nya perspektiv, erfarenheter och 
synsätt som hjälper dem till deras identitetsutveckling.86 Genom att de går in i en roll som en ideell 
arbetare så definieras deras identitet utifrån den roll de träder in i.87 Varje roll man går in i har ett 
specifikt ”script” att följa, på detta sätt begränsas mina informanters handlingsmöjligheter. För att 
vara värdig den roll man träder in i måste rollen anpassas till hur den är skriven.88 Mina informanter 
har en viktig roll i samhället som de träder in i så fort de ska börja deras arbetspass. De har sina 
regler och riktlinjer som de måste följa för att vara värdig den roll de har genom deras ideella arbete. 
Rollen mina informanter kliver in i gör att de identifierar sig starkt med Bris och dess arbete, detta 
är något som är tydligt och återkommande i min analys. Deras insats betyder mycket för dem och de 
brinner för arbetet på Bris. 

 

Precis som vi kunde se i avsnittet om tidigare forskning kring ideellt arbete så handlar inte syftet om 

                                                
86  Peter L. Berger, Thomas Luckmann, Kunskapssociologi – Hur individen formar och uppfattar sin sociala verklighet (Falun, 2003), 

s. 207 
87  Nils Hammarén, Thomas Johansson, Identitet (Elanders, Ungern 2009), s. 27 
88  Nils Hammarén, Thomas Johansson, Identitet (Elanders, Ungern 2009), s. 27 
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att tjäna pengar utan mina informanters drivkraft, precis som Torbjörn Pelow handlar det snarare 
om att göra nytta i samhället. Och precis som Lars Pettersson, kanslichef  på Famna, 
Riksorganisationen för vård och omsorg utan vinstsyfte, har även majoriteten av mina informanter 
tidigare arbetat med diverse olika verksamheter för att förbättra välfärden. 

Som jag tidigare nämnde finns en gemensam känsla för mina informanter, dessa är empati och 
medkänsla, detta gör mina informanter till medmänniskor. Att vara medmänniska är ett stort ansvar 
och även en stor utmaning. Ibland kan det vara svårt att veta hur man ska bemöta sina 
medmänniskor. Det vanligaste förhållningssättet, och som kan ses som den gyllene regeln är att 
man ska behandla människor så som man själv vill bli behandlad. Denna utgångspunkt är emellertid 
inte perfekt eftersom människor har olika behov och önskemål. Stefan Einhorn har ett förslag på en 
ny gyllene regel som tåls att tänkas på, ”Du ska sträva efter att bemöta andra som de behöver bli 
bemötta.” På detta sätt betonas att den eftersträvan vi ska ha i vårt förhållningssätt inbegriper såväl 
individens behov som vår egen bedömning av dessa behov och deras rimlighet.89 Jag anser att mina 
informanter genom deras engagemang uppfyller just den här nyinkomna gyllene regeln som Stefan 
Einhorn konstruerat. I och med att barnen och ungdomarna ringer till Bris, så visar de även en 
känsla av att behöva bli hörda, då finns mina informanter som en hjälpande hand, eller i detta fall 
som två lyssnande öron. Mina informanter visar empati för de barn och ungdomar som har det 
svårt och vill på något sätt ändra deras livssituation. Som Monika sa så behöver man inte ge så 
mycket för att ett barn ska må lite bättre. En liten handling för mina informanter kan följaktligen 
vara till stor skillnad för barnen och ungdomarna. Det ideella engagemanget ger livet ett nytt 
innehåll för både frivilligarbetaren och dem insatsen avser.90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
89  Stefan Einhorn, Medmänniskor (Falun, 2007), s. 173 
90  Hans Nordén, Fri och villig – om ideellt arbete i välfärdslandet (Stockholm, 2006), s. 56 
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”Jag älskar att få folk att trivas tillsammans” - Engagemang 
inom Norrköpings Kulturhus 

Natalie Bertling 

Inledning 
Jag hör ofta vänner och bekanta när de med brinnande passion talar om sina intressen och 
fritidsaktiviteter. Det kan handla om att starta band, lägga pärlplattor, sporta eller livligt diskutera och 
debattera för deras respektive intressen. I media blir man hela tiden påmind om orättvisor runt om i 
världen, svält, fattigdom och miljökatastrofer. Vare sig en individ väljer att starta ett punkband eller resa 
till Afrika och hjälpa ett malariasmittat barn så har dessa individer något gemensamt. De organiserar sig. 
De engagerar sig. De aktiverar sig. De drivs av ett intresse att göra något meningsfullt. Vi ser 
engagerade människor överallt, vare sig det är en tjej i en Greenpeacejacka på stan som försöker värva 
nya medlemmar eller en gammal man med en bössa från frälsningsarmén. Det är min uppfattning att 
bakom varje organiserad individ ligger ett stort engagemang. Något inom varje människa som gör att 
glöden inte slocknar, att intresset att spela i ett band eller hjälpa en annan människa kvarstår. Men vad 
är det som får en individ att engagera sig? Vidare är jag intresserad av att undersöka vad en människa på 
individplan får ut av att lägga sitt engagemang i en organisation som denna brinner för. Individer som 
lever sig in i sitt engagemang har alltid fascinerat mig. Min fokus kommer att ligga på en social central 
mötesplats för ungdomar i en mellanstor svensk stad. I denna del av antologin kommer jag att 
undersöka varför individer valt att engagera sig inom Norrköpings Kulturhus. 

Syfte 
Syftet med denna delstudie är att undersöka varför individer väljer att lägga sitt engagemang inom 
Norrköpings Kulturhus. Fokus ligger på varför de valt just denna organisation samt vad de upplever att 
de får ut av det egna engagemanget. Jag är även intresserad av att undersöka vad det är som driver dem 
i deras engagemang. Mitt underlag i denna studie grundar sig i fyra semistrukturerade intervjuer samt en 
observation. 

Frågeställningar 
För att få svar på mina frågor använde jag mig av följande frågeställningar: 

 Hur ser mina informanter på sitt engagemang i en ideell organisation?  

 Vad beskriver de som drivkraften bakom engagemanget?  

 Anser individen att det egna engagemanget gör någon skillnad?  

Disposition 
I det följande stycket presenterar jag grundad teori som är mitt val av metod i denna studie. Sedan följer 
ett stycke kring hur jag transkriberade och kodade mitt material. Vidare presenterar jag observationer 
och intervjuer som kvalitativ metod. Sedan diskuterar jag problem i en metoddiskussion som följs av ett 
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etikstycke följt av etikdiskussion. I de följande styckena presenterar jag mitt fält samt mina informanter. 
Vidare följer teoretisk bakgrund med fokus på sociala arenor, sociala rörelser, socialt kapital samt 
identitet. Sedan presenterar jag min analys genom att lägga fram de kategorier och begrepp som 
genererades ur min kodning. Slutligen avrundar jag denna del i antologin med en avslutande reflektion 
kring mina viktigaste slutsatser. 

Metod 

Grundad Teori 

Mitt empiriska material har jag tillförskaffat mig med hjälp av en observation och fyra intervjuer. 
Materialet bearbetades sedan med hjälp av grundad teori. Som vi redan diskuterat i kappan så går 
grundad teori ut på att ställa frågor till sitt material för att kunna omvandla informanternas utsagor till 
kategorier och begrepp.91 När jag utförde min observation och genomförde mina intervjuer var det min 
roll som forskare att skapa övergripande kategorier utan att präglas av tidigare forskning.92 Jag tog på 
mig rollen som aktör och ställde mig frågande till vad som skedde på mitt fält samt vilka sociala 
handlingar som utspelades på Norrköpings Kulturhus.93 Vidare är det min roll som forskare att skapa 
mig en bild av fältet utifrån flera informanter snarare än en informants enskilda upplevelser och 
erfarenheter.94 Med hjälp av intervjuerna kunde jag bilda mig en bild av Norrköpings Kulturhus sett 
genom flera olika informanters ögon.  

Guvå och Hylander menar att en forskare som använder sig av grundad teori gör sig själv till ett 
forskningsinstrument samt att denne skall försöka influera det fält som studeras i minsta möjliga mån.95 
Intervjuer är enligt författarna ett nödvändigt komplement till observationer då dessa ger forskaren 
mening åt det som studeras samt minskar riskerna för missförstånd.96 Hade jag enbart använt mig av 
observation i denna studie hade analysen grundat sig i min uppfattning av fältet, inte mina 
informanters. Då mitt syfte var att undersöka informanternas engagemang inom fältet och inte fältet 
som sådant var intervjuer en nödvändighet.  

Mitt huvudsakliga mål var att utföra 5-6 interjuver, dock märkte jag efter den fjärde intervjun att jag 
nått en teoretisk mättnad i mitt material, jag fick inte längre några nya svar eller infallsvinklar på mina 
frågor. Jag valde således att påbörja min analys efter den fjärde intervjun. Vad som avgör om mättnad 
uppnåtts beror på forskarens egen mättnadskänsla.97 Jag planerade att kontakta mina informanter om jag 
upptäckte något i mitt material som jag ville att de skulle utveckla, dock fanns ingen sådan data.  

                                                
91  Gunilla Guvå, Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 7 
92  Antony Bryant, Kathy, Charmaz, The SAGE Handbook of  Grounded Theory (Wiltshire, 2008), s. 15 
93  Gunilla Guvå, Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 11 
94  Gunilla Guvå, Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 15 
95  Gunilla Guvå, Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 33 
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Transkribering och kodning 
Jag transkriberade mina intervjuer direkt efter varje intervju då jag på så sätt fortfarande hade intervjun 
färsk i minnet. Jag valde att transkribera varje ord, det jag inte hörde märkte jag som ”xxx” i 
dokumentet. Jag transkriberade hela intervjuerna då jag hade samma frågor till alla informanter, detta 
underlättade analysen. Vidare fick mina informanter själva välja fingerade namn då risken finns att 
någon obehörig kommer åt mitt material. Efter transkriberingen kodade jag och analyserade mitt 
material i enlighet med grundad teori för att skapa kategorier och begrepp. Jag kodade mina 
transkriberingar öppet. I en öppen kodning är man som forskare öppen för allt, det finns inte några 
förutbestämda kategorier utan de skapas i arbetet med texten.98 Jag valde att koda min empiri mening 
för mening istället för att ge varje ord eller stycke olika koder. Genom att koda mening för mening fick 
jag en större förståelse och överblick över vad som sades istället för att koda ord för ord. Guvå och 
Hylander menar att materialet riskerar att bli otydligt om man kodar allt för snävt.99 Nästa steg blev att 
genom enkel komparation sortera mina koder in under olika kategorier för att sedan göra om 
kategorierna till begrepp.100 Mina begrepp ligger till underlag för analysdelen i denna studie. 

Kvalitativ forskning  

Intervjuer och Observation 
Att kvalitativt samla in och analysera data har ökat i popularitet under årens lopp.101 Den kvalitativa 
forskningen präglas av att man får flera upplysningar om få enheter vilket leder till förståelse och 
beskrivning av det som forskaren som deltagare studerar.102 Jag har som underlag för min studie 
genomfört en observation och fyra intervjuer.  
 
Observationen genomfördes innan intervjuerna då jag ville ha en bild av fältet utan att bli allt för 
påverkad av mina informanter. Observationen används i denna del av antologin enbart för att jag som 
forskare skall ha en bild av det fält mina informanter rör sig på. Under observationen satt jag i ett hörn 
av lokalen och antecknade det jag såg. Jag ville ha en bild av mina informanters vardag för att under 
intervjuerna kunna se Kulturhuset framför mig. Observationen kommer inte att ligga som underlag för 
analysdelen.  
 
Inför intervjuerna utvecklade jag en semistrukturerad intervjuguide utifrån studiens övergripande 
frågeställningar. Jag använde mig av samma frågor till alla fyra informanter. Intervjuerna utfördes under 
en treveckorsperiod då jag efter varje intervju transkriberade och undersökte om det var några frågor 
som var otydliga eller om jag skulle behöva lägga till frågor. De två inledande intervjuerna genomfördes 
på Norrköpings Kulturhus och de sista två genomfördes på Linköpings Universitet i Norrköping. 
Intervjuerna tog cirka 27-35 minuter vardera. En forskare som arbetar med kvalitativa intervjuer är ute 
                                                
98 Gunilla Guvå, Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 48 
99 Gunilla Guvå, Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 49 
100 Gunilla Guvå, Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 51 
101 Anslem Strauss, Juliet Corbin, Basics of  qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory (California, 

1998), s. 9 
102Bertil Carlsson, Kvalitativa forskningsmetoder – för medicin och beteendevetenskap (Falköping, 1991), s. 9 
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efter att upptäcka vad som sker snarare än att utveckla vad som redan är fastställt och på förhand 
bestämt.103 Jag valde att göra observationen först då jag inte ville färgas av mina informanters syn på 
fältet utan kliva in med så lite förkunskaper som möjligt. Jag funderade innan intervjun över hur jag 
skulle kunna komma att påverka min informant, jag hade förhoppningen av att skapa en trygg oas där 
informanten kunde svara så öppenhjärtligt och sanningsenligt som möjligt. När jag hade ställt en fråga 
och fått mitt svar lämnade jag plats för en liten paus med utrymme för informanten att utveckla sitt 
svar, i de flesta fallen fungerade denna teknik. Jag försökte även att hålla ögonkontakt och vara 
intresserad av det som informanten berättade, hade jag till exempel gäspat är det inte omöjligt att 
informanten hade känt att hon tråkade ut mig. Jan Krag Jacobsen menar att ögonkontakt, mimik och 
rörelsemönster rymmer flera innebörder som kan tolkas på olika sätt.104 

Metoddiskussion 
Som forskare är det viktigt att lägga undan sin förförståelse och förhålla sig objektiv inför det fält han 
eller hon arbetar på. För att kunna skapa nya teorier och begrepp är det en fördel att forskaren inte är 
färgad av tidigare erfarenheter inom det fält som skall studeras. När det gäller mitt fält har jag redan 
innan denna studie haft kontakt med Kulturhuset. Jag har gått på spelningar, deltagit i cafékvällar och 
spelat pingis. Jag har således under arbetets gång varit extra noga med att lägga undan min förförståelse 
kring fältet för att hålla mig så pass objektiv till min empiri som möjligt. Katrine Fangen menar att en 
forskare som redan har kunskaper om det fält som skall studeras kan innan sin inledande observation 
skriva ner sina förkunskaper för att klargöra vilka de är samt om de stämmer överrens med 
informanternas syn.105 Man bör som forskare vid en observation behålla sin naivitet i förhållande till 
fältet, detta för att få en kritisk syn på min egen roll samt mina egna tolkningar.106 Efter att ha 
genomfört alla fyra intervjuer har jag kommit till insikten att det hade varit bra att genomföra alla inom 
Universitetets väggar då det där fanns mindre störningsmoment, dock är detta inget som har påverkat 
genomförandet av transkriberingarna. En fördel med att göra intervjuerna på Kulturhuset ansåg jag ge 
informanterna trygghet då intervjuerna inte var en del av deras vardag men miljön kunde ge dom en 
viss trygghet. Det var jag som då fick röra mig på deras område och inte tvärtom. 

Etik 
Som forskare är det min plikt att hålla god forskningsetik. Forskningsetiska frågor är ett hett 
omdebatterat ämne inom högskola, universitet så väl som i massmedia.107 I denna studie har jag som 
forskare arbetat utifrån Codex forskningsetiska riktlinjer.108 Empiriska data bygger på individers utsagor 
samt observationer kring hur mina informanter agerar på det fält jag studerat.  
 
Mitt inledande steg var att skicka ut ett informationsbrev till mina informanter. Informationsbrevet 

                                                
103 Per-Gunnar Svensson, Bengt Starrin (red.), Kvalitativa studier i teori och praktik (Lund, 1997), s. 55 
104 Jan Krag Jacobsen, Intervju – Konsten att lyssna och fråga (Lund, 2000), s. 66 
105 Katrine Fangen, Deltagande observation (Malmö, 2005), s. 49 
106 Katrine Fangen, Deltagande observation (Malmö, 2005), s. 79 
107 Gullveig Alver Bente, Orjar Oyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998), s. 11 
108 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer - inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
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skrev alla författare till antologi gemensamt då vi bland annat talade om studiens övergripande syfte. De 
har således blivit väl informerade kring studiens syfte. De har även genom att tacka ja till att medverka i 
studien gett mig som forskare samtycke att använda mig av deras utsagor. Ingen utav mina informanter 
är under 15 år så jag behövde inte begära samtycke från deras målsmän. Jag meddelade även att deras 
deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan några påföljder. 
Steinar Kvale talar om tyngden av konfidentialitet, man får inte som forskare publicera data som kan 
avslöja informanternas identitet.109 Efter varje intervju fick varje informant välja ett varsitt fiktivt namn 
som jag sedan kom att använda mig av i slutresultatet, detta försvårar förhoppningsvis igenkännandet 
av mina undersökningspersoner.110 Man kan aldrig lova en informant fullständig anonymitet då risken 
alltid finns att någon känner igen dem under läsningen av studien.  
 
Knut Halvorsen menar att man som forskare bör ställa sig frågan vem det är som vinner på 
forskningen samt vem som eventuellt kan förlora, både på kort och långsiktigt håll.111 Efter varje 
intervju meddelade jag mina informanter att jag skulle ta kontakt med dem om jag stötte på något etiskt 
känsligt i deras intervju under arbetet med transkriberingarna. Detta för att undanröja att etiskt känslig 
information hamnade i det slutgiltiga resultatet. Jag frågade mina informanter om de ville läsa ett utkast 
av denna del i antologin innan den publiceras, detta för att försäkra både dem och mig som forskare att 
ingen känslig information finns med. Vidare får de möjligheten att informera mig om de anser att något 
i studien inte stämmer med deras utsagor. En utav mina informanter ville gärna läsa ett utkast. Jag 
meddelade mina informanter om att mina empiriska data enbart skulle komma att användas i min 
studie samt att ingen förutom min handledare skulle kunna läsa mina transkriberingar. Jag har således 
uppfyllt nyttjandekravet. 
 
Informationsbrevet innehöll även mina kontaktuppgifter samt min handledares kontaktuppgifter utifall 
mina informanter hade frågor som inte jag personligen kunde besvara. Dock uppkom ingen sådan 
situation. 

Etikdiskussion 
Jag har efter samtal med min handledare gjort ett medvetet val att inte anonymisera mitt fält. 
Norrköpings Kulturhus är unikt i sitt slag och blir för svårt att skriva om utan att någon vet vilket fält 
jag åsyftar. Mina informanter riskerar inte att bli igenkända då jag inte citerar något som leder till dem 
personligen. Då Norrköpings Kulturhus har många besökare minskar risken för att just mina 
informanters identitet skall röjas. Katrine Fangen menar att det kan finnas en risk att forskaren 
identifierar sig med sina informanter.112 Den risken var relativt hög med tanke på att mina informanter 
var av samma kön och ålder som mig. Dock hade jag det hela tiden i åtanke när jag intervjuade för att 
inte påverkas inför mitt arbete med analysen. Jag försökte hålla en distans till mina informanter 
samtidigt som jag inte ville stöta bort dem. 

                                                
109 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997), s. 109 
110 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997), s. 109 
111 Knut Halvorsen, Samhällsvetenskaplig metod (Lund, 1992), s. 158 
112 Katrine Fangen, Deltagande observation (Malmö, 2005), s.176 
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Presentation av fältet 
Norrköpings Kulturhus är en verksamhet som ligger centralt i Norrköping. Kulturhuset har sedan min 
observation bytt adress. Verksamheten startade i ett hus på Trädgårdsgtan men har idag startat om i nya 
lokaler på Slottsgatan. Verksamheten är en plats som drivs av ungdomar för ungdomar. På 
verksamhetens hemsida går det att läsa att ”här kan allt bli verklighet”,113 har man en idé så kan man få 
hjälp på fältet att utföra den. Man är välkommen oavsett vem man än är och ta en fika, äta en skål 
soppa, träffa nya och gamla vänner eller bara sitta och samtala med varandra. Det finns även 
möjligheter till att gratis få arrangera spelningar, trycka tröjor, rita, måla eller anordna mat- eller 
filmkvällar. Vidare beskrivs Kulturhuset som en ”kreativ mötesplats för, av och med ungdomar”.114  
 
Verksamheten bildades genom ett medborgarförslag och slog upp dörrarna hösten 2007, den beskrivs 
på kommunens hemsida som ett vardagsrum samt en öppen ateljé.115 Beskrivningen om Kulturhuset 
som ett stort vardagsrum kan jag som forskare känna igen mig i då det var den första tanken som slog 
mig när jag steg in i lokalerna under min inledande observation. På fältet jobbar två tjejer som 
samordnare och de är de enda som är anställda. De första lokalerna revs den 1 december 2009 och det 
var till en början väldigt tveksamt om Kulturhuset skulle finnas kvar. Debatten kring Kulturhusets vara 
eller icke vara gick under 2009 att följa i artiklar och debatter i stadens lokaltidning. Tack vare starka 
röster inom verksamheten samt från engagerade ungdomar i staden startade verksamheten om i nya 
lokaler under januari 2010. Norrköpings Kulturhus drivs med stöd av kommunens Kultur- och 
fritidsnämnd. Under arbetet med denna antologi håller Kulturhuset på att rusta upp sina nya lokaler.  

Presentation av informanter  
Min första informant kom jag i kontakt med genom bekanta, jag använde mig således av vad Alan 
Bryman kallar ett bekvämlighetsurval.116 Jag visste sedan tidigare att hon var engagerad inom 
Kulturhuset och frågade om hon kunde tänka sig att delta i studien. Hon tackade ja och kom senare att 
bli min grindvakt in på fältet. Immy Holloway menar att det kan vara väldigt tidskrävande att få tillträde 
till ett fält,117 att använda mig av en person med kontakter inom fältet gjorde att jag snabbare fick in en 
fot där min studie kom att utföras. Min grindvakt har ingen konkret arbetsuppgift inom Kulturhuset, 
hon är inte heller med i någon organisation som exempelvis sätter upp spelningar eller anordnar 
aktiviteter. Hos henne finns dock ett engagemang grundar sig i att frivilligt driva, underhålla och föra 
Kulturhuset framåt, hon passar därmed in i syftet med studien.  
 
Grindvakten hjälpte mig sedan att ta kontakt med två tjejer med ett brinnande engagemang för 
Kulturhuset. Jag frågade även dessa om de ville vara med i studien och fick svaret ja direkt. Min sista 
informant är engagerad inom en vänskapsförening som anordnar aktivitetskvällar och spelningar på 
Kulturhuset. Alla informanter är tjejer mellan 20 och 30 år. Att det blev just bara tjejer som deltog var 
                                                
113Norrköpings Kulturhus, http://www.norrkopingskulturhus.se/, (091208) 
114 Norrköpings Kulturhus, http://www.norrkopingskulturhus.se/, (091208) 
115 Mötesplatser för unga, Kultur- och fritidskontoret, http://www.norrkoping.se/kultur-fritid/unga/ (091208) 
116 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Hungary, 2007), s. 114 
117 Immy Holloway, Qualitative Research in Health Care (Berkshire, 2005), s. 173 
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inget jag hade planerat från början och jag ser inte detta som någon nackdel. Intervjuer och deltagande 
observationer är en social situation. Jag som forskare väljer att förhålla mig på ett visst sätt gentemot 
mina informanter samtidigt som dessa identifierar mig. Min identitet som forskare existerar i deras 
ögon.118  
 
I min kontakt med mina informanter har jag inte på något sätt överdrivit i rollen som forskare utan 
försökt vara mig själv så mycket som möjligt. Detta för att inte göra varken mina informanter eller mig 
själv nervösa. Jag anser även att samspelet mellan mig som forskare och mina informanter underlättades 
av att vi alla är i ungefär samma ålder och av samma kön. Kanske var det lättare för dem att öppna upp 
sig för mig än om jag hade varit en medelålders man. 

Teoretisk bakgrund 

Sociala arenor 
Som utgångspunkt för denna studie har jag valt att se på Norrköpings Kulturhus som en social arena. 
Vikten av mötesplatser för ungdomar spelar en central roll i samhället. Det är här ungdomar kan umgås 
med sina vänner under kompromisslösa förhållanden. Det är särskilt på fritiden som ungdomar söker 
sig till mötesplatser. I Ungdomsstyrelsens studie kring sociala arenor förklarade en flicka att ”då (på 
fritiden) vill jag slippa ha en massa krav på mig”.119 I studien studerades vikten av fritidsgårdar. I 
december 1996 fattade riksdagen ett beslut om förnyelse i den statliga kulturpolitiken.120 Riksdagen 
pekade på vikten av ett brett kulturutbud i samband med barns utveckling: 
 

Barn och ungdomar har olika behov. Barn måste tidigt få ta del av brett 
kulturutbud och stifta bekantskap med litteratur, konst, musik och historia med 
stöd av engagerade vuxna. Kulturen blir på det sättet ett viktigt redskap i 
barnens utveckling. Ungdomar däremot har redan skaffat sig kulturella 
preferenser där de ofta inte bara vill vara kulturkonsumenter utan också 
kulturproducenter. En kulturpolitik för unga människor måste därför också ha 
sin utgångspunkt i deras eget skapande och kreativa förmåga.121 
 

Det är alltså riksdagens önskan att kulturella mötesplatser för ungdomar skall fokusera på ungdomarnas 
önskemål, inte de vuxnas. Christina Hallman menar att unga vuxna efterlyser en plats där kulturen kan 
komma nära ungdomarna, exempelvis en lokal med utrymme för musik, film och konstnärligt 
utövande.122 I Norrköpings kommuns Kulturpolitiska program står det att ”kultur skapas där människor 
möts - kultur skapar möten mellan människor”.123 Norrköpings kommun anser att kulturen för 
människan är lika viktig som vatten, mat och luft.124 Kommunen beskriver i det kulturpolitiska 

                                                
118 Lars Kaijser, Magnus Öhlander (red.), Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999), s. 45 
119 Ungdomsstyrelsen “Arenor för alla – En studie om ungas kultur- och fritidsvanor” Ungdomsstyrelsens skrifter (2005:1) s. 86 
120 Olle Zetterberg (red.), Fritid i Ny Tid (Malmö, 1998), s. 99 
121 Olle Zetterberg (red.), Fritid i Ny Tid (Malmö, 1998), s. 99 
122 Olle Zetterberg (red.), Fritid i Ny Tid (Malmö, 1998), s. 101 
123 Kulturpolitiskt program för Norrköpings kommun 2007-2010 s. 3 
124 Kulturpolitiskt program för Norrköpings kommun 2007-2010 s. 3 
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programmet hur de vill satsa på barn och ungdomar då de anser att kulturutbudet för denna målgrupp 
är orättvist fördelat samt att barn och ungdomar efterfrågar ett rikt kulturutbud.125 Enligt kommunen 
berikar sociala arenor staden då de skapar möjligheter för det demokratiska samtalet, yttrandefriheten 
samt ett vitalt idéklimat.126 Ett rikt och brett kulturutbud tycks således vara viktigt för Norrköpings 
kommun. En utav deras strategier är att ”fortsätta satsa på ungas mötesplatser”.127 

Sociala rörelser 
Håkan Thörn menar att en social rörelse är ”allt som rör sig” men att begreppet vanligtvis omfattar 
organisationer, föreningar och sociala strömningar.128 Den sociologiska debatten på 1980-talet bidrog 
till att sociala rörelser inte längre är synonymt med social förändring. Vidare menar Håkan A Bengtsson 
att Sverige kan ses som de fria organisationernas land, vem som helst har möjligheten att starta en 
organisation vare sig den kretsar kring ett materiellt, fysiskt eller andligt intresse.129 Vidare menar 
Bengtsson att individer inom en förening har tillförskaffar sig chanser att påverka samhällets 
utveckling.130  
 
Harald Elldin menar att en folkrörelse skall vara demokratisk och öppen för alla, vidare vill den ofta 
förbättra samhällets förhållanden och blir således en social rörelse.131 Då mina informanter i analysdelen 
beskriver Norrköpings Kulturhus som en plats som är öppen för alla kan man se mitt fält som en social 
rörelse. En folkrörelse där individer som kommer dit har ett gemensamt intresse, att umgås på en 
mötesplats som tilltalar dem. 

Socialt kapital 
Socialt kapital kan mätas och analyseras på en rad olika sätt, men forskare är överens om att det bildas i 
mötet med andra människor, i sociala nätverk.132 Michael J. Stern och Andrew S. Fullerton menar att en 
individ kan öka sitt sociala kapital genom att engagera sig i samhället.133 Som vi skrivit i kappan är det 
sociala kapitalet summan av de sociala relationer en individ har. 

Identitet 
Identiteten framträder likväl som självkänslan ur samlade upplevelser av andra, identiteten är personens 
känsla av lokalisering i förhållande till olika relationer med de människor en individ kommit i kontakt 
med.134 I kappan tog vi även upp på vilka olika sätt en individ kan forma sin identitet genom livets olika 
faser. Jag vill påstå att individer som engagerar sig så som mina informanter gör inom Norrköpings 
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Role of  Core Social Networks” Social Science Quarterly 90(2009: 3), s. 553 
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Kulturhus ställs inför frågor som rör den egna identiteten. Det är som sagt i mötet med andra individer 
som en människa börjar fundera över vem han eller hon själv är. Samtidigt som individen går igenom 
en identitetsprocess formas olika roller hos individen beroende på vilka möten som uppstår. Jag ställer 
mig frågande till hur mina informanter känner att deras identitet påverkats av deras engagemang. 

Analys 
Analysen som följer är uppbyggd på teman som grundats i det empiriska materialet dessa är Kulturhuset 
vs. Fritidsgården, Socialt utbyte, Engagemanget som samhällsförändring och Det egna engagemanget. Mina teman är 
genererade ur kodningen av mina transkriberingar. När jag analyserade mina transkriberingar enligt 
grundad teori grupperade jag liknade ord och meningar, koder, till kategorier som jag sedan gav namn. 
I analysen gör jag ett försök att koppla mina teman till tidigare teorier och forskning för att återberätta 
mina informanters utsagor. 

Kulturhuset vs. Fritidsgården 
När jag analyserar mina transkriberingar står det klart att mina informanter sökt sig till Norrköpings 
Kulturhus då det är unikt i sitt slag. De menar att Kulturhuset fyller ett tomrum, det skapar ett öppet 
och avslappnande tillhåll. Mia och Nelly förklarar att Kulturhuset främst nyttjas av individer som är för 
gamla för fritidsgårdar men som söker en arena att samlas på. Mia ser på fältet som en oas, en fristad 
som betyder mycket för många. Nelly menar att Kulturhuset skiljer sig från andra verksamheter i 
staden: 
 

Nelly: Det finns fin stämning ibland när man ser att alla 30 pers som kanske är 
här på en cafékväll klockan 22 är igång med någonting, någon sitter och gör 
läxor någon sitter och läser en bok någon spelar pingis någon sitter och ritar, 
någon värmer sin mat, någon går och handlar sin egen läsk eller jag menar det är 
just det, att det är en sån här, naturligt flöde som skapar sig.” 

 
Mina informanter menar att Kulturhuset är en skapande plats. Inom husets fyra väggar kan man göra 
allt från att gratis arrangera spelningar, trycka T-shirtar, göra läxorna, spela pingis eller bara ta en kopp 
kaffe med sina vänner. Klara beskriver fältet som en grogrund för människor, där de kan lyfta fram sina 
idéer och genomföra dom i verkligheten, det tycker hon är jätteroligt. Napoleon förklarar att hon dras 
till Kulturhuset då det är öppet för alla typer av kulturer och människor, det finns inget låst och fast 
syfte med vad Kulturhuset skall användas till. Mia förklarar att det finns ett lugn i lokalen: 
 

Mia: Det är väldigt meditativt och bara komma hit och ta det lugnt tror jag. 
Slappna av från skolan, jobb, var det nu en kan vara. Och det är inte en skränig 
pub eller någonting annat.   

 
Mina informanter menar således att orsaken till att de valt att engagera sig och söka sig till Norrköpings 
Kulturhus beror på att det inte finns något likvärdigt i staden. Det är min tolkning att informanterna 
menar att fältets öppna och välkomnande armar bidrar till att individer som kommer dit känner sig 
avslappnade och trygga. Kulturhuset beskrivs av mina informanter som ett komplement till de 
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fritidsgårdar som finns i staden, en social arena där individer kan mötas. I Ungdomsstyrelsens studie 
Arenor för alla – en studie om ungas kultur- och fritidsvanor framgår det att fritiden spelar en central del i 
ungdomars liv.135 Vidare är det på fritiden som ungdomar söker platser att umgås med sina vänner. 
Klara menar att man inte behöver ha någon särskild syn på livet eller ha någon politisk agenda för att 
känna gemenskap på Kulturhuset: 
 

Klara: Det integrerar olika grupper av människor, I och med att den är så löst 
sammansatt i ideologin eller vad man ska säga så gör det ju att många olika 
ideologier kan mötas, man behöver inte ens ha en ideologi utan vi skapar en 
vision tillsammans som vi genomför. 

 
Enligt Thore Hallbäck ger fritiden mer mening med livet än vad arbetet gör samt att fritiden betyder 
mer för unga än för äldre.136 Kulturhuset tycks således fungera som den sociala arena där ungdomar på 
sin fria tid kan träffa sina vänner. Jag anser att fritidsgårdar känns mer ”låsta”, en fritidsgård är ofta 
knuten till en specifik skola och jag tror att individer drar sig för att besöka en fritidsgård utanför deras 
skolområde. Kulturhuset är fristående på det sättet att det tillhör kommunen, här kan man mötas 
oavsett vilken del av staden man kommer ifrån.  

Socialt utbyte  
Anledningen till att mina informanter engagerar sig inom Kulturhuset tyckts vara det sociala utbytet. 
När jag frågar Mia vad hon får ut av sitt engagemang säger hon att hon får mycket energi och ”input” i 
form av erfarenhetsutbyten med individer som vistas på fältet. Nelly menar att hennes största drivkraft 
bakom engagemanget är att se individer mötas och skapa något tillsammans. Hon säger såhär: 
 

Nelly: Ja jag älskar att få folk att trivas tillsammans och göra kreativa saker ihop. 
Och inspireras, det är min största drivkraft. Åh att det inte är pretentiöst på 
något sätt utan det är helt på den nivån man lägger det själv. 

 
För Mia och Nelly verkar det centrala bakom deras engagemang vara att få folk att mötas och inspireras 
av varandra, den sociala biten är således avgörande för deras engagemang. Napoleon menar att 
Kulturhuset är viktigt för henne då hon trivs i kreativa miljöer där det finns underlag att få utlopp för 
sina idéer tillsammans med andra människor. Vidare menar Napoleon att det viktigaste när hon 
tillsammans med en vänskapsförening arrangerar en spelning är att ”folk” tycker om spelningarna och 
att de kommer tillbaka. Klara talar om Kulturhuset som en social rörelse där individer tillsammans kan 
skapa gemenskap och motverka den ångest som många ungdomar känner idag. Hon anser att andra 
städer bör ha en likvärdig arena för individer att mötas på: 
 

Klara: man kan också vara Kulturhuset om vi har det som pseudonym för 
eldkraften eller drivkraften att möta människor på andra platser och se att här 
finns det ju nått liknande och då kan vi göra ett kompisprojekt. Att vi gror 

                                                
135Ungdomsstyrelsen “Arenor för alla – En studie om ungas kultur- och fritidsvanor” Ungdomsstyrelsens skrifter (2005:1), s. 15 
136Olle Zetterberg (red.), Fritid i Ny Tid (Malmö, 1998), s. 23 
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inifrån och så växer det upp blommor runt om på jorden eller i världen där vi 
gemensamt liksom gör det möjligt, som ett komplement eller en ett alternativ till 
det konventionella och det ordinära, som jag känner är destruktivt och bygger 
på brist. Och konkurrera och så, det behöver inte finnas konkurrens i den 
utsträckningen faktiskt. Det är bättre att vi är med varandra än mot varandra. 
Det är mer kraft i det.  
 
 

Kulturhuset beskrivs som en plats som bygger på den sociala gemenskapen. En gemenskap som är 
beskrivs som unik i sitt slag. Det tycks vara denna gemenskap som får mina informanter att söka sig till 
fältet. Mia har en förhoppning om att fler ska hitta till Kulturhuset, hon menar att individer har ett 
behov av det sociala utbytet, att bygga sig ett större kontaktnät. Klara hänger på Mias teori om att det är 
det sociala utbytet som är grundläggande för deras engagemang: 
 

Klara: Det jag själv får ut, det största är. Glädje. Och det är. Nya vänner. Det är 
nya kontakter och nya vad ska man säga förgreningar ut i mina idéer, att jag får 
ny input att det finns mer, när man öppnar en dörr så finns det ofta nya dörrar, 
det är jäkligt spännande, och ju mer människor som väljer att dras in i det, väljer 
att gå mer liksom i det här gör ju att det blir en mer mångfald, som också gör att 
innan den här grundorganisationen, eller om man nu kallar det organisering och 
kan man ju inrikta sig där inne men enda till kan mötas och liksom amen göra 
nått tillsammans 

 
Mina informanter talar om vikten att knyta nya kontakter och bygga ut sitt sociala nätverk. Min 
tolkning är att deras engagemang inom Kulturhuset inte enbart ger dem möjligheten att vistas i en 
kreativ och trivsam miljö utan även bidrar till att utöka deras sociala och kulturella kapital. Stern och 
Fullertons teori om att individer som engagerar sig i samhället samtidigt utökar sitt sociala kapital 
stämmer således överens med mina informanters utsagor.137 

Engagemanget som samhällsförändring 
Mia menar att det borde finnas ett Kulturhus i varje stad men att det nödvändigtvis inte bör se likadant 
ut. Hon menar att fältet betyder mycket för staden men att det finns en charm i att inte alla känner till 
Kulturhuset. Att det inte är känt av alla i Norrköping tror Mia leder till att lugnet, den oas som fältet 
präglas av bibehålls. 
 

Mia: vi har fått ganska många exempel på folk som hittat hit och kommit 
tillbaka, nu under den här tiden vi varit här. Det är jättekul att se för de gör ju, 
de hittar ju på saker, och hittar nya vänner och så. Så jag tror det betyder 
jättemycket för stan, och samhället. Och det borde egentligen vara, eller mer, 
känt liksom att det finns. Samtidigt kan det ju vara lite sådär att det kanske är bra 
också att inte precis varenda kotte vill vara här, behöver vara här, liksom för då 
finns det också lugn, ett lugn! 

                                                
137Michael J. Stern, Andrew S. Fullerton, ”The Network Structure of  Local and Extra-Local Voluntary Participation: The 
Role of  Core Social Networks” Social Science Quarterly 90(2009: 3), s. 554 
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Nelly anser att hennes engagemang ligger i att göra Kulturhuset trivsamt och välkomnande för alla. 
Hon tycker det är viktigt att belysa vad fältet handlar om, inte bara för besökarna utan för kommunen 
och vidare utåt i landet. Klara pratar om Kulturhuset som en plats dit ungdomar kan komma när andra 
institutioner i samhället så som familjen, skolan och vården sviker dem. Hon tror att Kulturhuset både 
nu och i framtiden kan fungera som en mötesplats där ungdomar kan prata med någon som lyssnar om 
problem som ingen annan kan hjälpa dem med:  
 

Klara: Jag tror det blir bra för framtiden för barnen som kommer att vi kan 
undvika liksom människor barn ungdomar som är liksom precis 
övergångsstadier där nånstans 12, 15, 20 års åldern som hamnar snett på grund 
av att man inte känner sig hemma i skolan eller hemma bland sina vänner som 
kanske inriktade på att knarka eller inriktade på att supa eller har såhär lever ett  
till viss del destruktivt, där finns det en väldigt stor möjlighet att de kan fångas 
upp ganska tidigt och förstå att de har kraft att påverka, dom har en egen 
möjlighet att skapa ett liv som dom verkligen vill leva och i och med det skapar 
vi faktiskt grunden för ett samhälle som bygger på solidaritet, medmänsklighet 
och kärlek och ah... Och det är också det här med visioner, det är livsviktigt med 
visioner. Det heter vision för att det är inte genomförbart idag men har man ett 
mål och en vision och en mening med sitt liv just nu så är det mycket lättare att 
finnas varje dag för det är fan inte lätt att leva  

 
Klara anser alltså att Kulturhuset kan fungera som ett komplement till de rådande institutionerna i 
samhället för de ungdomar som behöver stöd och någon som lyssnar. Inom Kulturhusets väggar kan 
vem som helst gratis få arrangera spelningar. Napoleon menar att detta bidrar till att band som inte är 
etablerade får chansen att visa upp sig. Det finns inte heller någon åldersgräns på Kulturhuset, detta 
bidrar i sin tur till att ungdomar under 18 kan komma på spelningar som normalt sett sker på 
nattklubbar med en åldersgräns då dessa inte är drogfria. Genom att Kulturhuset anordnar spelningar 
dit man är välkommen oavsett ålder utmanar de samhällets rådande institutioner. Sociala aktiviteter får 
utrymme att drivas från idé till verklighet och utmanar de rådande mönstren i samhället där uteslutning 
på grund av ålder ofta är ett fenomen. Napoleon ser på Kulturhuset som en ”knutpunkt” för musiken 
och menar således att fältet gjort en skillnad i samhället. Klara berättar även för mig om hur hennes 
engagemang skapat en liknande plats i grannstaden Linköping: 
 

Klara: ”I spread the word” alltså jag berättar om det och jag skapar en möjligt. 
Jag kan faktiskt tillägga att jag träffade en vän, en nyfunnen vän som jag bara har 
vetat som som bor i Linköping. Jag träffade henne för ah... inte så länge sen en 
månad sen också, och hon kom hit och fick sova över hos mig och jag sa KOM 
till Kulturhuset så ska du få vara med om något trevligt såhär för att i Linköping 
händer det så lite såna saker, eldsjäls saker och så kom hon dit och hon blev helt 
frälst, helt frälst på att det finns såna möjligheter med så lite resurser ändå som 
det krävs att skapa nått så vacker och fint, det här ledde till att hon blev hon blev 
så inspirerad att hon några dagar senare gick till Elsas hus i Linköping som är ett 
liknande hus fast det drivs av Studiefrämjandet och det är ganska uppstyrt det är 
ganska hierarkiskt ordnat och det liksom är någon som sitter på toppen och 
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bestämmer neråt vad som ska hända och sådär det är liksom inget 
gemensamhetsskapande och hon la fram sin ide och nu har hon blivit anställd 
som praktikant där och så småningom kommer hon kunna driva det nya 
Kulturhuset i Linköping. 

 
Genom att Klaras vän blev inspirerad av Norrköpings Kulturhus tolkar jag det som att mitt fält kan 
påverka samhället. I och med att Klara brinner för Kulturhuset och sprider dess budskap blev resultatet 
att en liknande verksamhet står i startgroparna i Linköping. Hade inte Klara varit så pass engagerad 
som hon är hade hennes vän kanske inte hittat till Kulturhuset och blivit inspirerad att försöka starta 
något likvärdigt som bygger på en mindre hierarkisk styrning. Det verkar finnas en önskan, åtminstone 
från Klaras håll, driva sociala mötesplatser för unga, av unga. Även på detta sätt utmanar kulturhuset 
det traditionella i den form att en ny struktur skapas som inte är uppbyggd av en hierarkisk ordning. 
Ulturhuset kan således ses som en ny form av social rörelse. 

Det egna engagemanget 
Napoleon säger att hennes största drivkraft är att hon tycker det är roligt att uttrycka sig kreativt på 
olika plan. Hon brinner för att dra igång saker, organisera och göra saker i grupp. Napoleon säger att 
hon finner en viss tillfredställelse i att se att hennes kreativitet får utlopp tillsammans med andra 
individer. Klara berättar för mig att hon genom att engagera sig i Kulturhuset känner en gemenskap 
med de individer som sammanstrålar på fältet. Hon ser på Kulturhuset som en plats dit individer som 
känner sig utanför i samhället kan komma och växa och må bra. Det som driver henne är att hitta en 
mening med livet tillsammans med andra: 
 

Klara: Det som driver mitt engagemang, stort i livet och bland annat i 
Kulturhuset, det är att jag vet hur det är att må dåligt, jag vet hur det är att vara 
helt utanför allting, och jag vet hur enormt, hemskt, och ångestladdat och 
skräckfyllt det är att må så och va så, och när jag vet det och kan sätta det i  
liksom anknytning till att känna den här gemenskapen /..../ Jag vill se en mening 
med livet och jag ser att meningen med livet är att dels bara få vara, å att du 
duger och att det är fint att bara få vara, och dels att utvecklas och gro och 
utvecklas i den egna takten, att vara i sin egen rytm där det går, att göra livet till 
det man vill att livet ska vara, det finns inte så mycket hinder egentligen som vi 
blir intalade och som vi själva prackar på oss som vi tror, det är faktiskt en 
illusion. Och det, det känner jag är jätteviktigt i livet i stort, att vi ska befria 
varandra från den illusionen, vi behöver inte leva i den längre, det är inte 
nödvändigt, det gör mest bara ont och skapar lidande.  

 
Min tolkning är att Klara drivs av viljan att visa andra att livet inte måste vara så ångestladdat och att 
hon tillsammans med andra kan skapa en trivsam och välkomnande mötesplats för alla. Nellys drivkraft 
kommer ur att se individer mötas och skapa något fint tillsammans. Hon säger att det är viktigt att 
inspirera varandra och inspirationen och drivkraften skall komma ur egen vilja istället för att 
verksamheten skall styras av vinst. Nelly menar att hon får mycket tillbaka av att se individer uppnå sina 
drömmar tillsammans och att det är detta som driver hennes engagemang vidare. Mia säger att hon inte 
funderat så mycket på vart hennes engagemang kommer ifrån: 
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Mia: Oj, jag har inte tänkt så mycket över det faktiskt, men det är en jättebra 
fråga. Det finns ju liksom bara där (skratt) på nått sätt men det är klart att det 
finns en drivkraft bakom. Men det är väl mycket, mycket den sociala biten kan 
jag tänka. Att man träffar nya människor och man utbyter kontakter, och 
kunskap, och att man kanske själv också är en person som vill lära sig någonting 
nytt och vill testa så. Och… det är väl liksom, det är väl det man lär sig under ett 
projekt som kan vara jäkligt kul, sen självklart resultat kan man också tänka sig 
att det spelar in som en drivkraft att man får se nått färdigställt, men ändå det är 
väl inte det primära så, man lär sig ju under tiden också. Jag tror det är dom två 
jag kan tänka mig, att det är. Det är det man lär sig och de är andras resultat. 

 
Drivkraften bakom engagemanget tycks gemensamt för mina informanter vara mötet med andra 
människor. Det finns en kollektiv lycka hos mina informanter att få skapa och se andra skapa något 
tillsammans. Den gemenskap som råder på Kulturhuset kan ses som ett alternativ till utanförskap samt 
bot till den psykiska ohälsan som breder ut sig i samhället. Även på detta sätt utmanar Norrköpings 
Kulturhus samhället genom att fungera som ett komplement till rådande institutioner dit individer kan 
komma och söka stöd och hjälp. 

Avslutande reflektioner 
Efter min analys står det klart att Norrköpings Kulturhus fungerar som ett komplement till de 
fritidsgårdar som finns i Norrköpings Kommun. Det är även tydligt att mitt fält fungerar som en social 
mötesplats olikt någon annan. Då mitt fält är unikt i sitt slag finns inte heller någon konkurrerande 
arena inom stadens gränser. Mina informanter talar om att arenan fyller ett tomrum. Kulturhuset 
beskrivs vidare som en skapande plats och en grogrund för individer att sätta sina idéer i verk. Att 
Kulturhuset enbart beskrivs med lovord beror enligt min tolkning på att det är öppet och välkomnande 
för alla.  
 
Det sociala utbytet spelar en stor roll i varför mina informanter har valt att engagera sig inom 
Kulturhusets väggar. De talar med brinnande engagemang om den energi som de får ut av att omge sig 
med människor med samma intressen. Att skapa något tillsammans med andra var verkar vara den 
avgörande anledningen till att mina informanter valt att besöka och vistas på fältet. Det är mina 
informanters önskan att fler städer runt om i Sverige bör ha en likvärdig arena där individer kan mötas 
och ta del av ett brett socialt utbyte.  
 
Norrköpings Kulturhus framstår som en plats där individer kan utöka sitt sociala och kulturella kapital 
samtidigt som kontaktnätet expanderar. Det ideella engagemanget kan vara ett komplement till den 
offentliga sektorn. Mina informanter menar att Kulturhuset kan fungera som ett komplement till de 
rådande institutionerna när det gäller att ge stöd till ungdomar som hamnat snett i samhället eller bara 
vill ha någon att prata med. På Kulturhuset kan vilket band som helst komma och arrangera en 
spelning. Detta ger band utan skivkontrakt eller en bred publik chansen att gratis nå ut med sin musik 
till en bredare massa. Detta återspeglar mina informanters ord om Kulturhuset som en grogrund för 
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olika idéer och intressen.  
 
Det är min tolkning att det är viljan att tillsammans med andra skapa något som är den största 
drivkraften bakom mina informanters personliga engagemang. Engagemanget blir extra viktigt då 
verksamheten inte styrs av något vinstintresse utan att det är just den individbaserade drivkraften som 
för kulturhuset framåt. Utan individers engagemang inom verksamheten så dör den. Att träffa nya och 
gamla vänner över en kopp kaffe under kravlösa förhållanden eller organisera olika arrangemang utan 
att det ska kosta skjortan tycks vara charmen med Norrköpings Kulturhus. 
 
Sammanfattningsvis vore en djupare undersökning intressant för att undersöka hur pass mycket mina 
informanters identitet påverkas av att engagera sig inom mitt valda fält.  
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”Jag vill få andra att må bra” – Frivilligarbetares syn på sitt 
engagemang 

Kadir Yusuf 

Inledning 
Sverige har idag en frivilligsektor som är jämförbar med många Europeiska länder, där frivilligarbete i 
Sverige motsvarar ca fyra procent av landets BNP.138 Det oavlönade arbetet i Sverige utgör ca 300 000 
heltidsarbeten årligen, om detta pris skulle omsättas i fast lön på 150kr/tim skulle det motsvara 70 
miljarder kronor.139 Skillnaden mellan Sverige och övriga Europeiska länder är den att det svenska 
frivilligarbetet idag har fokus inom idrott, fritidsområden och fackliga organisationer. Områden som är 
en liten andel av frivilligsektorn idag är social omsorg, hälsovård samt inom olika 
utbildningsområden.140 

Människor i Sverige väljer fortfarande att arbeta ideellt trots att den marknaden har ett värde på 70 
miljarder. Vilken är drivkraften till det engagemang som individerna känner? För att besvara denna 
fråga har jag kontaktat två organisationer som sysslar med frivilligarbete i en mellanstor stad i Sverige. 
Frivilligorganisationerna som jag valt utför sina uppgifter på två olika sätt. Dessa är punktinsatser 
respektive kontinuerliga insatser. Punktinsatser går ut på att man hjälper en behövande person med 
exempelvis sjukhusbesök eller tandläkare, det kontinuerliga arbetet innebär att individer får hjälp under 
en längre tid.   

Syfte/frågeställningar  
Syftet med denna antologidel är att undersöka frivilligarbetares syn på deras roll som frivilliga. Vidare är 
syftet med arbetet inte att analysera en frivilligorganisation utan enbart klargöra hur en engagerad 
individ i sådana organisationer upplever sin roll som frivilligarbetare. Frågorna som ligger som grund 
för min studie är följande: 

 Hur ser informanterna på sitt engagemang som frivilligarbetare?  

 Hur beskrivs drivkraften bakom informanternas engagemang?  

 Hur hittar informanterna tid till frivilligarbete?    

Disposition 
 Följande stycke inleder jag med en beskrivning av grundad teori som är mitt val av metod. Jag beskriver 
därefter hur jag använt mig av denna metod i kodningen och transkriberingen. Jag beskriver även hur 
jag gått till väga med hjälp av kvalitativa intervjuer. Vidare presenterar jag intervjuer och observationer 
som gjorda med hjälp av en kvalitativ metod. Jag presentar också metoddiskussion och etikdiskussion 
där jag försöker föra ett resonemang kring för och nackdelar med vald metod respektive etiska 

                                                
138  Sven Bring, Välfärd i samverkan- Om kommunerna och frivilligsektorn (Stockholm, 1999), s. 11 
139  Sven Bring, Välfärd i samverkan- Om kommunerna och frivilligsektorn (Stockholm, 1999), s. 11  
140  Sven Bring, Välfärd i samverkan- Om kommunerna och frivilligsektorn (Stockholm, 1999), s. 11 
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svårigheter i studien. I de följande styckena presenterar jag mitt fält samt mina informanter. Vidare 
följer teoretisk bakgrund med fokus på socialt kapital samt identitetsprocessen. Det följande stycket 
redogör de begrepp som genererades ur min kodning. Slutligen avrundar jag antologidelen med en 
slutdiskussion kring mina slutsatser. 

Metod 

Kontakt med fältet  
Frivilligarbete är något som jag under min uppväxt haft i min närhet, men aldrig valt att delta inom. Ett 
exempel på frivillig verksamhet som jag har haft nära tillhands är de fotbollstränare jag haft under min 
uppväxt. För att bli mer insatt och få en viss förståelse för frivilligt arbete tog jag kontakt med en 
organisation som jag ansåg skulle ge mig svar på dem frågor jag söker svar på. Jag hoppades på att den 
organisationen skulle hjälpa mig hitta informanter som skulle ge svar på varför dem engagerar sig. Jag 
tog kontakt med en ansvarig för en frivilligverksamhet och hoppades att denne skulle kunna vara min 
grindvakt. En grindvakt är en person som känner till fältet och som fungerar som talesman för fältet, 
grindvakten fungerar också som inträdesbiljett in till fältet.141  

Jag valde att ta kontakt med en organisationsledare. Jag förklarade syftet med vår antologi för henne 
och frågade henne ifall jag fick intervjua frivilliga inom organisationen och observera deras arbete. Hon 
förklarade för mig att det gick bra för mig att göra intervjuer men att jag inte fick observera. Hon sa att 
observationer inte kunde genomföras på grund av etiska skäl, se nedan i etik. Efter hennes svar började 
jag känna en viss tidspress och började febrilt leta efter en ny organisation.  

Jag hittade en organisation där den ansvarige för den organisationen inte såg några svårigheter med att 
jag ville göra observationer hos dem. Den här organisationen tog jag kontakt med via mail, som senare 
utvecklades till inbjudan till möte med den ansvarige där jag fick beskriva syftet med min studie.  Efter 
mötet fick jag en inbjudan till en utbildning inom verksamheten för nya frivilligarbetare. Utbildningen 
varade i ca åtta timmar. Utöver utbildningen fick jag även en intervjutid med Maria som är 
organisationens ordförande. Jag deltog i utbildningen i första hand för att observera, men även för att 
knyta kontakt med framtida informanter. Något som jag upplevde som en svårighet var att sitta vid 
sidan av och anteckna väsentliga saker och ting. Jag kände att jag i mitt antecknande störde individer 
som försökte lära sig att hjälpa andra på bästa möjliga sätt. Jag valde istället att interagera med fältet 
som en deltagande observatör.142 Trots mitt aktiva deltagande försökte jag att inte bli en del av det jag 
studerade. Alan Bryman beskriver när deltagandet tar över som going naitive vilket innebär att man blir en 
del av det man försöker observera och ser världen med deras ögon.143 Det kan diskuteras ifall mitt 
deltagande var till min fördel. Jag anser att jag genom mitt deltagande lättare blev en del av gruppen. En 
konsekvens av det här kan vara att dem kanske såg mig som en av dem och mindre som forskare. Trots 
mitt deltagande tycker jag att jag enbart har studerat händelser på fältet och inte blivit en del av dem. Jag 
tycker därför inte att jag har varit mindre objektiv genom mitt deltagande.  

                                                
141  Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 282   
142  Lars Kaijser, Magnus Öhlander (red.), Etnologiskt fältarbete (Lund, 1999), s. 78 
143  Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 288 
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GT   
Jag har i denna antologidel använt mig av Grundad Teori, vilket brukar förkortas GT. Det är en 
teorigenererande kvalitativ forskningsmetod som handlar om att utifrån empirisk data skapa nya 
teorier.144 GT handlar om att skapa nya insikter eller en djupare förståelse för sociala företeelser.145 GT 
ska inte användas för att pröva hypoteser. GT ska användas för att generera nya teorier eller beskriva 
olika sociala processer och skeenden på ett djupare plan.146 Data som jag samlat in via intervjuer, 
observationer och tidigare forskning hoppas jag hjälper mig att se händelseförloppet på fältet.147 Jag 
kommer i avsnitten kodning, transkribering förklara hur jag använt mig av GT. 

Informanterna/fältet  
Tanken bakom urvalet av informanter var att hitta individer som ville eller arbetade ideellt. Jag ville ta 
del av deras åsikter, tankar och den syn dem har på sitt frivilligarbete.  Resultatet blev fyra informanter 
med en jämn fördelning mellan könen, två män och två kvinnor. Jag hoppades att informanterna skulle 
ge mig beskrivningar av verkligenheten från olika perspektiv.  

Min utgångspunkt var att försöka ta till mig det som sägs av informanterna, jag lade inte större vikt på 
vem som sa vad. Samtidigt valde jag att ta med informanternas namn så att läsaren ska veta vem som 
säger vad. Jag ser inte mina informanter som en homogen grupp, eftersom att de är olika individer som 
håller på med olika typer av frivilligarbete, vilket kan ha gett dem olika perspektiv när dem alstrar rollen 
som frivilligarbetare. Därför tycker jag att namnen har en viktig roll i detta eftersom att det visar 
skillnader och likheter mellan informanterna.  Jag har valt informanterna med hjälp av 
bekvämlighetsprincipen, där jag frågade två män och två kvinnor som fanns tillgängliga, ifall de ville 
medverka i intervjuer för min studie.148 

Alla mina informanter har fått fingerade namn detta i enligheten med forskningsrådets etiska riktlinjer, 
se nedan i etik. Resultatet av mitt urval av informanter blev Alex 23 år som är student, Maria 60år som 
är verksamhetschef  för en frivilligorganisation, Kajsa som är 65 år och pensionerad sjuksköterska samt 
Per som är 45 som för tillfället är arbetslös. Informanterna ville att deras respektive organisationer 
skulle vara synliga. Jag har emellertid valt att inte nämna namnet på dessa organisationer ifall de i 
framtiden skulle komma att ångra sig.  

Organisationen där Maria är föreståndare hjälper barn, ungdomar, äldre, kvinnor, män och 
funktionshindrade med allt ifrån att handla till vanliga samtal och sjukhusbesök. Den andra 
organisationen som informanten Alex representerar hjälper i första hand barn och ungdomar. Båda 
dessa organisationer återfinns i många städer i Sverige.      

Jag kommer i denna antologidel använda mig av orden mottagare respektive ungdomar för att beskriva 
individerna som informanterna hjälper. Ungdomar som Alex talar om är inte ungdomsgrupper i stort 
                                                
144Gunilla Guvå, Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 5 
145 Gunilla Guvå, Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 5 
146 Gunilla Guvå, Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 5  
147 Gunilla Guvå, Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 34 
148 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 114 
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utan enbart den grupp som han möter i sitt frivilligarbete. Ungdomarna Alex har hand om är en 
kontinuerlig insats där han träffar dem en gång i veckan. Maria, Per och Kajsa har också funderat kring 
ordet mottagare, dem säger själva att dem inte har ett bättre ord för det helt enkelt. Dem syftar inte på 
bidragstagare när de säger ordet mottagare även om det kan tyckas snarlikt. Mottagare enligt dem är 
helt enkelt individer som tar emot en frivilliginsats. Dessa kan exempelvis vara sjukhusbesök eller 
sällskap över en kopp kaffe. Informanterna som samspelar med mottagarna har både kontinuerliga och 
punktinsatser.  

Intervjuer 
Efter första observationen började jag mitt intervjuande. Jag har genomfört fem kvalitativa intervjuer. 
Av pragmatiska skäl valde jag att göra ”semistrukturerade” intervjuer. Den här metoden innebär att jag 
har en färdig intervjuguide som grund. Den här metoden lämnar utrymme för följdfrågor som hjälper 
forskaren att få en djupare förståelse för informantens livssituation.149   

Jag har under mina semistrukturerade intervjuer varit flexibel med mina frågor och har därför inte följt 
frågeschemat slaviskt utan anpassat dem efter intervjuerna. Jag valde att vara flexibel på grund av att 
informanterna vid en fråga kan halka in på nästa. Jag valde helt enkelt individuella följdfrågor till 
respektive informant.150  Intervjuerna har haft olika strukturer men något jag gjort innan alla intervjuer 
är att pratat med informanterna för att få dem att känna sig mer bekväma med intervjusituationen. Alla 
mina intervjuer har spelats in med hjälp av en mp3 spelare, transkriberats och kodats. Jag har valt att 
intervjua en informant två gånger i studien. Jag har gjort detta för att just denne informant är ny inom 
frivilligarbete och jag ville därför jämföra hans syn på frivilligarbete innan han började arbeta som 
frivillig och efter. Jag väntade två månader innan jag gjorde uppföljningsintervju.  

Observationer  
Grindvakten har under studien möjliggjort genomförandet av mina observationer inom det valda fältet. 
Grindvakten gav mig möjliga observationstillfällen som jag förvaltade. Resultatet blev två 
observationer. Målet för den första observationen var inte enbart att bekanta sig med fältet, jag ville 
även hitta informanter till min studie. Andra observationstillfället gav jag mig ut på fältet och gjorde ett 
frivilligarbete för att få en djupare förståelse för det informanterna sagt under intervjuerna. 

Katrine Fangen skriver att man generellt har en fördel på fältet som forskare eftersom att man inte är 
införstådd med fältet och kan lättare bli överraskad över händelseförlopp på fältet.151 Under 
observationer hade jag några hållpunkter för att lättare se fältet, jag hade inte ett observationsschema 
som jag följde utan avvikelser. Jag gjorde detta för att ett sådant schema skulle göra det svårare för mig 
att bli överraskad.152 

                                                
149  Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 127 
150  Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 127 
151  Katrine Fangen, Deltagande observation (Malmö, 2005), s. 78   
152  Katrine Fangen, Deltagande observation (Malmö, 2005), s. 79 
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Den första observationen gjorde jag under en utbildning för nya frivilligarbetare. Utbildningen var ca 
åtta timmar och jag fick kontakt med informanterna under denna observation. Första observationen 
gjordes anteckningarna direkt på plats och under andra observationen gjorde jag mina anteckningar i 
efterhand.  

Transkribering  
Data som jag samlat in genom intervjuer har jag spelat upp lyssnat på och försökt återskapa i text. Jag 
har inte ändrat informanternas ord utan enbart överfört deras uttalande till text. Jag valde att 
rekonstruera ljudfilerna i text för att lättare kunna förstå materialet och underlätta framtida kodning. Jag 
har även valt att skriva det informanterna har sagt ordagrant. Jag har gjort detta så att mitt material är 
näst intill identiskt med den information som informanterna har gett mig.  

Trots mina ansträngningar kan det vara så att jag vid transkribering sannolikt har tappat bland annat 
tonlägen och kroppsspråk.  

Kodning  
Enligt Guvå och Hylander beskrivning av GT ska forskaren hela tiden ställa frågor till materialet varje 
gång forskaren läser det på nytt.153 En fråga som varit central i min kodning är om händelserna i 
materialet är en enskild företeelse eller är det något vanligt förekommande på fältet. Det här arbetssättet 
har hjälpt mig att få en djupare förståelse för mitt material. För att förstå textens innehåll djupare har 
jag har dragit ut meningar, stycken och avsnitt. Genom att göra detta har jag blivit mer insatt i fältet. 
När min förförståelse nått en punkt började jag se intressanta händelser som jag kunde se kopplingar 
mellan.154 Jag har i slutet av kodningen gjort en tankekarta som möjliggjorde att kopplingar mellan 
teman lättare upptäckts.155 Jag gjorde en tankekarta för att lättare kunna hitta händelser som varit 
snarlika eller motsägelsefulla mot varandra. Tankekartan klargjorde saker och ting och hjälpte mig att 
formulera begrepp som jag använder mig av i min antologidelen.   

Etiska förhållningssätt  
Jag har i min studie förhållit mig till individskyddskravet. Detta krav delas in i fyra mindre krav och dessa 
är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.156 Oscar Pripps skriver i 
boken Etnologiskt fältarbete att individskyddskravet finns för att skydda individer från obehörig insyn, 
kräkningar, förödmjukelse eller psykisk respektive fysik skada.157 När informanterna sa att de skulle 
kunna tänka sig delta i en intervju skickade jag ut ett informationsbrev till dem. I brevet beskrev jag 
studiens syfte samt informanternas rättigheter innan intervjutillfällena. Jag har även vid 
intervjutillfällena repeterat den information som fanns i informationsbrevet. I brevet fanns också 
kontaktuppgifter till mig så att informanterna hade möjligheten att nå mig ifall något var oklart eller ifall 

                                                
153Gunilla Guvå, Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 37 
154 Gunilla Guvå, Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 37 
155 Gunilla Guvå, Ingrid Hylander, Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv (Stockholm, 2003), s. 40 
156 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 440 
157 Lars Kaijser, Magnus Öhlander (red.), Etnologiskt fältarbete (Lund, 2003), s. 51 
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informanten ville hoppa av. Jag fick kontakt med mina informanter främst genom grindvakten som var 
ordförande för en av organisationerna. Hon hade gett sitt samtycke till min studie, genom hennes 
samtycke fick jag möjligheten att fråga individer som var där ifall de vill vara en del av studien. 
Individerna jag frågade kom att bli informanterna för denna studie och samtliga har gett mig deras 
medgivande. Jag informerade även att den information dem gav mig enbart skulle användas till den här 
studien.  
 

I boken Etik och praktik i forskarens vardag skriver författarna att en forskare som jobbar med kvantitativ 
forskningsmetod har mycket lättare att gömma individer, en forskare som använder en kvalitativ metod 
har svårare.158 En forskare som använder sig av en kvalitativ metod har ett urval av individer i 
genomskinliga miljöer.159 I informationsbrevet uppmärksammade jag detta och skrev därför att jag i 
största möjliga mån ska anonymisera dem. Den första organisationen jag tog kontakt med blev jag 
nekad observation av den ansvarige för den verksamheten. Varför jag blev det är för att den 
organisationen har lovat ungdomarna som de hjälper att ingen obehörig ska få tillträde till den 
verksamheten. 160 Kanske var dem oroliga att jag som forskare skulle förstöra det förtroende som 
skapats mellan dem.   

Första observationstillfället var på en utbildning för frivilligarbetare, när jag kom dit hade min grindvakt 
redan informerat alla deltagare om min roll som forskare. Jag anser att den informationen gjorde det 
svårare för mig att bibehålla min roll som ”observatör som deltagare” eftersom att jag i rädsla för att 
inte få informanter skiftade till att bli ” deltagare som observatör”.161 Fangen skriver att forskare genom 
sitt deltagande bör bibehålla forskarrollen utan att tappa kontakten med forskningsubjekten.162 Ifall jag 
som forskare deltar allt för mycket i min observation så är risken den att jag tappar fokus som forskare. 
Ifall jag skulle alstra rollen som forskare allt för hårt så kan det tänkas att risken är betydligt större att 
informanterna känner att jag inkräktar på deras privata sfär och tar avstånd.     

Metoddiskussion 
Jag tycker att det var bra att grindvakten enbart gav mig inträde till fältet och inte aktivt deltog vid 
hittande av informanter. Ifall grindvakten hade gett mig informanter tycker jag skulle ha varit 
problematiskt, eftersom att grindvakten skulle ha kunnat handplocka informanterna. Om 
informanterna är handplockade så sänker det arbetets validitet. Då skulle den individ som ger mig 
informanterna enbart presentera en grupp informanter som har en gemensam syn på verksamheten 
och då skulle inte resultatet vara särskilt nyanserat.  Vid valet av informanter så kan det i vissa områden 
bli så att den ställföreträdande chefen väljer dem. Jag anser att grindvakten gjort ett bra arbete som låtit 
mig välja informanter själv.  

                                                
158 Gullveig Bente Alver, Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998), s. 108 
159 Gullveig Bente Alver, Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998), s. 108 
160 Gullveig Bente Alver, Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998), s. 56 
161 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 286 
162 Katrine Fangen, Deltagande observation (Malmö, 2005), s 30 
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Något som jag funderat kring är att grindvakten vid första observationstillfälle avslöjade min roll som 
forskare innan jag själv hunnit säga något. Jag anser att den informationen gjorde övriga deltagare lite 
obekväma med min närvaro. Av rädsla för att inte få informanter så ändrade jag min förhållning i fältet 
och deltog i större utsträckning än vad jag tänkt göra. Jag tror att jag hade fått en annorlunda 
informationsbas ifall Maria inte hade avslöjat min roll som forskare.  Jag tyckte helt enkelt att det skulle 
varit mer förtroende ingivande ifall jag själv hade fått berätta att jag var där som forskare.  

Analys  
Följande stycke redogör för de begrepp som genererades ur min kodning. Dessa är Viljan, Vägen till 
rollen, En hjälpande hand, Ge och ta,  Engagemangets återbetalning och engagemangets pris. Jag har kopplat mina 
informanters svar med tidigare forskning. 
 

Viljan  
Alla informanter har en inneboende vilja att förändra och i viss mån förbättra livskvaliteten hos 
mottagarna.  

 

Alex: Ja jag kan ju säga att jag är inblandad i flera ideella organisationer. Men jag 
kan säga att den organisation jag är med i nu är riktad åt att låt säga att få 
människor att må bra. Och jag vill få andra att må bra.  
  

Alex visar tydligt på att anledningen till varför han valt att engagera sig som frivillig beror på att han helt 
enkelt vill få andra individer att må bra. Kan det vara så att hans engagemang förbättrar samhället för 
oss alla? Individer som är Alex föregångare har under historien åstadkommit otroligt mycket tack vare 
deras engagemang  

Sven Bring skriver i boken Välfärd i samverkan- Om kommunerna och frivilligsektorn att den välfärdsstat vi 
lever i idag har formats av frivilligorganisationer. Dessa hade en kritisk roll i Sveriges utveckling då de 
fungerade som antagare för många institutioner vi idag finner i vårt samhälle.163  Institutioner som 
drivits av frivilligorganisationer är idag kärnan i vår välfärdsstat, som exempel skolan, hälsovård och 
socialomsorg.164 Dessa verksamheter har frivilligarbetare drivit som idag tas om hand av staten. Idag har 
vi i Sverige ett brett engagemang inom frivilligorganisationer av diverse slag. I dessa organisationer 
finns det flera tusen aktiva individer som vill hjälpa sin medmänniska precis som Alex.  

Den viktigaste anledningen till varför Kajsa kände en vilja att börja arbeta som frivillig är att hon ville 
hjälpa äldre medborgare i vårt samhälle. Kajsa vill genom sitt engagemang få äldre i samhället att se 
deras egenvärde.      

                                                
163 Sven Bring, Välfärd i samverkan - Om kommunerna och frivilligsektorn (Stockholm, 1999), s. 13 
164 Sven Bring, Välfärd i samverkan - Om kommunerna och frivilligsektorn (Stockholm, 1999), s. 11   
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Kajsa: De flesta vill göra rätt för sig och vill inte vara ett påhäng och dem tycker 
att det är jobbigt att be om allting och dem har jobbat och betalat skatt. Det här 
lilla tycker jag att vi frivilligarbetare kan göra så att dem känner sig värdefulla. 

 

Alex beskriver att han började arbeta ideellt med förhoppningen att få andra att må bra, men med tiden 
har han börjat få en djupare förståelse för varför han engagerar sig.    

 

Alex: Man gör det för att må lite bra själv också. Det är väl det som styr många 
människor att göra goda gärningar. Sen är det väl inte dumt i sig.  Sen har jag 
valt min utbildning. Den handlar om att hjälpa människor också så jag ser det 
som ett förstadium till det och skillnaden är att jag efter utbildningen ska få 
betalt. 

 

Innan jag började med denna studie hade jag uppfattningen att enbart speciella individer som hade 
någon form av inbyggd godhet som ville vara frivilligarbetare. Men efter Alex uttalande började jag 
granska vad som får individer att välja att arbeta ideellt. Kan det vara så att det inte är någon form av 
innebodde godhet som får individer att vilja bli frivilligarbetare? Kan det i så fall finnas andra 
mekanismer som får individer att engagera sig? 

Svaret på dem frågorna är tämligen enkla enligt Peter L. Berger och Thomas Luckmans teori om roller i 
boken Kunskaps sociologi- hur individer uppfattar och formar sin sociala verklighet. En organisation är en 
institution som ofta har typifierat beteende inom institutionen. När en handling reproduceras tillräckligt 
många gånger så typifieras den så att institutionens medlemmars handlande blir grunden för 
institutionens uppkomst, fortlevnad och framtid. Så enligt den här teorin är handling X är inte enbart 
något som kan utföras av en person utan att alla kan utföra handling X ifall dem är en del av 
institutionen.165 Således skulle det kunna tänkas vi människor skapar oss olika identiteter genom att ta 
del av handlingsmönster. När en individ väljer att göra ett frivilligarbete så är den inte en speciell slags 
människa.  Den individen intar en roll som vem som helst kan alstra i teorin.  

 Alex beskriver att han själv måste vara en god förebild för ungdomarna genom sitt handlande. Vidare 
beskriver han att alla han känner kanske inte är lämpade för frivilliguppdrag med ungdomar. Han 
känner även att alla kan hitta en organisation som de kan passa in i. 

 

Alex: Det beror på vilken form av frivilligarbete, när det gäller ungdomar så bör 
man vara en god förebild, Samtidigt så vet inte jag om jag är någon bra förebild 
heller. Men jag tror att jag är bättre lämpad än många av mina vänner. Sen vad 

det gäller mer administrativa organisationer så gäller det att alla drar sitt lass och 

                                                
165 Peter L. Berger, Thomas Luckmann, Kunskaps sociologi - Hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet (Stockholm, 

2008), s. 89     
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kanske personer som inte har god planering som inte sätter sin uppgift i sista 

hand. Så alla är kanske inte lämpade till allt 

 

Rollen som frivilliga alstrar är inte något faktiskt utan en process som är i ständig förändrig. I boken 
Social identity skriver Richard Jenkins att identitet inte är något fast utan något som hela tiden är i 
förändring.166 Rollen i sig är en identifikationspunkt som hela tiden är i förändring. En individ skapar 
inte sin identitet med sig själv utan det är en utveckling som sker med hjälp av interaktion med andra 
människor.167 Den här processen pågår och är i ständig utveckling i möten med andra människor. Den 
frivilliga identiteten är således en som bevaras i interaktionen med andra människor.168 Därav är inte 
identitet något som är fast i en tid utan något som är städigt rörelse eftersom att det hela tiden påverkas 
av kontakten med andra individer.  

Alex ser sig inte enbart som en frivilligarbetare utan bollar med flera roller samtidigt. Han beskriver att 
han utöver frivilligarbetet har ett jobb och studier vilket har lett till att det är många som vill få tag på 
honom. Han måste bolla mellan det privata och dessa tre arbetsrelaterade roller.  Den här balansgången 
mellan dem olika identiteterna har gjort att Alex utvecklat en sammanfogad identitet där han inte gör 
någon åt skillnad mellan arbetslivet och privatlivet.169  

För att en individ ska bli en frivilligarbetare så måste den visa prov viljan att hjälpa andra. Individen 
måste gå igenom olika faser, den måste söka sig till en organisation och visa sig lämpad som frivillig. 
När individen fått möjligheten att delta i organisationen bildas en frivilligidentitet som måste fungera i 
symbios med dennes liv.    

Vägen till rollen  
Alla informanter har olika anledningar till varför dem valt att engagera sig, Alex tycker om att göra 
något som får folk att må bra. Per tycker att det är viktigt att hjälpa människor som behöver hjälp. När 
informanterna kände viljan att göra skillnad sökte dem sig till olika frivilligorganisationer. I 
organisationerna har informanter genomgått rekryteringsprocesser av olika slag. En av informanterna 
säger att denna blev tillfrågad av en klasskamrat som behövde hjälp med ett projekt han bedrev. Den 
här informanten skulle man kunna säga togs in i den organisationen tack vare det sociala kapital denne 
har.170 Projektledaren kände informanten sedan tidigare och han visste redan vilka värderingar han som 
individ hade och ansåg honom vara lämpad för uppdraget. Andra informanter beskriver en betydlig 
hårdare väg till att få bli frivilligarbetare. Per beskriver att han var tvungen att genomgå en 
rekryteringsprocess där han var tvungen att gå på intervjuer.  

                                                
166 Richards Jenkins, Social identity (London, 2008), s. 5  
167 Monika Lindgren, Johann Packendorff, Nils Wåhlin, Resa genom arbetslivet – Om människors organisationsbyten och 

identitetsskapande (Malmö, 2004), s. 39 
168 Monika Lindgren, Johann Packendorff, Nils Wåhlin, Resa genom arbetslivet – Om människors organisationsbyten och 

identitetsskapande (Malmö, 2004), s. 39 
169 Monika Lindgren, Johann Packendorff, Nils Wåhlin, Resa genom arbetslivet – Om människors organisationsbyten och 

identitetsskapande (Malmö, 2004), s. 55 
170 Pierre Bourdieu, Kultursociologiska texter (Stockholm, 1993), s. 13 
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Per: Vi pratade en timme sen återkom jag efter en vecka och vi pratade en 
timme till sen till utbildningen och nu är jag här”. 

 

Även om Per beskriver första träffen så här kan det vara så att den organisationen han jobbar för ville 
göra en kontroll för att vem som helst inte kan ta sig in. Maria förklarar varför hon gör intervjuer med 
alla som är intresserade av att bli frivilligarbetare för att se ifall dem söker till frivilligarbetet av rätt skäl.  
Hon känner att det finns människor som försöker fly från en egen trasig tillvaro. 

 

Maria: det finns människor som försöker fri från en egen trasig tillvaro Det finns 
vissa som vill få en gloria genom frivilligarbete. 

 

Något som Maria tycker är betydligt viktigare än att hindra individer som vill göra uppdrag av fel 
anledningar är att hitta rätt person för rätt uppdrag. Även om det är informanterna som är dem som 
utför självaste uppdraget så är det mottagarna som lämnar önskningar till Maria om vad dem vill ha 
gjort.  

Maria: Vi försöker se om mottagarnas behov och får mottagaren en frivillig som 
inte passar tillsammans med den blir det inte så bra.  Alla kan vara frivillig, men 
inte alltid, och kanske inte med vilket uppdrag som helst. 

 

Per hade inte tidigare gjort frivilligarbeten. Några månader efter den första intervjun kontaktade jag 
honom igen då han hade gjort två uppdrag. Jag frågade ifall han kände sig som en frivilligarbetare. Per 
gav följande svar   

 

Per: Jag känner mig som en medmänniska. Livet är en cirkel. Gott ger gott. 
Egentligen borde jag vara tacksam att jag får möjlighet att hjälpa till. Det ger bra 
karma.   

Per ser inte sig själv som en frivilligarbetare utan som en god medmänniska. Rollen som medmänniska 
kan vara komplicerad. Per framhåller att han känner en sympati och försöker genom handling göra sitt 
bästa för att hjälpa sin medmänniska. Per kopplar sina insatser till karma, och det kan således vara så att 
Per genom sitt engagemang känner att han växer som människa och väljer att förhålla sig till en 
livsfilosofi där gott ger gott.   

 
Per: Jag tycker att det är viktigt att inte känna någon medömkan för personen 
utan försöka förstå personens situation och arbeta utifrån den. Jag känner inte 
empati utan sympati för min medmänniska.   
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Per säger i citatet att han känner sympati för sin medmänniska, det kan tänkas att han syftar till att han 
inte gör någon åtskillnad mellan sig själv mottagarna. Han tar inte över mottagarnas känslor. Han väljer 
istället att förstå deras situation genom sympati så att hans insats gör någon form av skillnad för 
mottagarna. Det märks att Per är väldigt mån om att hans insatser gör en skillnad. Jag tror att han vill 
skapa sig en större förståelse för individen han möter för att få ut mer synliga resultat.  

En hjälpande hand   
Alla informanter har en uttalad vilja att hjälpa sin medmänniska oavsett vilket steg i livet de befinner sig 
i. Per beskriver sin syn på medmänniskan så här.  

 

Per: Jag tycker att människor som behöver hjälp ska få hjälp oavsett. Det spelar 
ingen roll ifall det är en hemlös eller en vanlig människa eller en direktör 
någonstans. Om någon behöver hjälp så behöver den hjälp. 

 

Per säger att han känner sympati för sin medmänniska samtidigt gör han ett en åtskillnad mellan 
människor. Han beskriver i citatet ovan tre grupper och dessa är hemlösa, direktörer och vanliga 
människor. Något som tyvärr inte framgår är varför en direktör och en hemlös inte är vanliga 
människor. Per ser helt enkelt ingen skillnad mellan människor och tycker att alla ska få hjälp. Kanske 
ser han det som att en hjälpande hand skall finnas tillgänglig för alla oavsett vilken samhällsklass 
individen tillhör. Per säger själv att gott ger gott och det är kanske förklaringen till varför han bortser 
från klasskillnader och hjälper alla som behöver hjälp.  

 Innan informanterna gav sig ut på fältet och började göra frivilliguppdrag var dem alla tvungna att 
genomgå en utbildning hos respektive organisation. Det kan tänkas att dessa utbildningar är till för att 
kanske stärka de frivilliga så att de på bästa sätt hjälper mottagarna. Det skulle kunna tänkas att 
informanterna ville använda sig av kunskapen som en form av karta som visade dem var dem är och 
var dem vill vara med sitt engagemang och själv hitta en väg.171 Kartan är inte tänkt som något som är 
skrivet i sten. Rollen som frivilligarbetare är i ständig förändring eftersom att det sker en interaktion 
mellan den frivilliga och mottagaren vilket leder till att kartan är riktlinjer som skall hjälpa den frivilliga 
att hålla rätt kurs.  

Jag gjorde en av mina observationer under en sådan utbildning. Under den observationen var det en 
föreläsare som till yrket var pastor och beteendevetare. Han beskrev att vi som frivilliga måste ha en 
moral, men oavsett var vi står måste vi respektera mottagarnas moraliska ståndpunkter. I boken Teori för 
psykosocialt arbete tar författarna upp något liknande. Författarna skriver, individer som sysslar med 
socialt arbete måste respektera klienternas rätt att bestämma över sig själv samt arbeta för klientens 
bästa.172  Dessa två synsätt kan vara motsägande. Alex beskriver att i den verksamhet han arbetar går 

                                                
171 Ingalill Eriksson, Kaos och social kompetens (Lund, 2001), s. 175   
172 Gunnar Brenler, Lisbeth Johnsson, Teori för psykosocialtarbete (Stockholm, 2001), s. 253 



 

 
 

56 

arbetet ut på att diskutera och väcka tankar över vad som är lämpligt att säga och göra i samhället. Han 
beskriver att ungdomarna han har hand om är i miljöer där ord som ”cp-barn” ”hora” används. Istället 
för att säga åt ungdomarna att detta är fel så ger han dem en möjlighet att förstå vad dem säger och 
själva inse att ett sådant språk vållar skada.  Han vill helt enkelt hjälpa ungdomarna att växa. Det Alex 
försöker åstadkomma kan jämföras med Anthony Giddens teori om den reflexiva människan. Giddens 
säger att individen är en person som hela tiden utvecklas med sig själv, han nämner att individen är ett 
reflexivt projekt. Informanten försöker helt enkelt få ungdomarna att är att lära känna sig själva bättre 
173. Genom dessa diskussioner försöker informanten hjälpa ungdomarna att bygga upp en 
sammanhållen positiv känsla genom ansträngningar.174 Dessa ansträngningar hoppas informanten 
hjälper ungdomarna ta kontroll över det egna livet och forma en egen handlingsbana från det förflutna 
och utvecklas till det bättre. Genom diskussionerna ser Alex helt enkelt till att respektera ungdomarnas 
självbestämmande samtidigt som han vägleder dem till att utvecklas till bättre människor. Informanten 
hoppas att ungdomarna sprider vidare budskapet till andra individer som inte är med i gruppen så att 
mobbing i skolor upphör.  
 

Alex: Förhoppningsvis blir det så att detta sprider sig vidare till andra som inte 
är med i gruppen. 
 

Alex hoppas på att den information som framhävs under träffarna skall förmedlas vidare till individer 
som inte är delaktiga i den verksamheten. William Easterly beskriver i boken Den vita mannens börda hur 
den vita mannen är ålagd att dela med sig av sin kunskap till Jordens resterande befolkning.175  I boken 
står det följande:  

”Tag upp den vita mannens börda, sänd män med mod och spänst i landsflykt, sänd er bästa flock till 
era trälars tjänst /…/ Att träla i tung harnesk, att ge en vettlös hord, ett vilt, nyss fångat folk- halvt 
barn, halvt djävlar värn och vård”. 176  

Jag tror inte att varken Alex eller de andra informanter resonerar så här, men deras handlande som går 
ut på att hjälpa individer som är mindre lyckligt lottade än dem själva är snarlikt med beskrivningen av 
den vita mannens börda. Där det är den vita mannens börda är att ta hand om de vilsna själarna och 
leda dem på rätt väg. På samma sätt försöker Alex leda ungdomarna till att bli bättre 
samhällsmedborgare. Genom de här processerna skaffar informanterna sig verktyg för att på bästa sätt 
ge en hjälpa hand. Det kan också vara så att Alex som talförare har tolkningsföreträde? Genom att 
beskriva för ungdomarna att vissa beteenden inte är önskvärda så har han tagit sig företräde och tolkat 
vad ungdomarna säger ur ett normativt perspektiv. Han försöker lära ungdomarna vad som är rätt 

                                                
173 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet; självet och samhället i den senmoderna 
 epoken (Göteborg, 1999), s. 95 
174 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet; självet och samhället i den senmoderna 
 epoken (Göteborg, 1999), s. 95 
175 William Easterly, Den vite mannens börda - Varför västerlandets ansträngningar att hjälpa resten av världen har gjort så stor skada och 
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respektive fel genom att förmedla en allmän accepterad moral. Vems moral han förmedlar kan 
diskuteras? Antonio Gramsci säger att när individer väljer att följa det normativa så blir den en del av 
den hegemonin som härskarklassen bedriver.177 Det budskap som Alex förmedlar är helt enkelt det som 
han anser accepterat i samhället. Eftersom att han är samtalsledarare för ungdomarna lär han dem hur 
dem som individer bör vara, efter dem normer som finns i samhället.   

Ge och ta  
Informanterna upplever att inte engagemanget är något som enbart går åt en riktning, utan det är en 
tvåvägskommunikation. Informanterna är alla överens om att det inte är enbart dem som ger med deras 
frivilliginsats utan dem får även positiv respons tillbaka från mottagarna. Det som händer när 
informanterna träffar mottagarna är att det uppstår en face to face interaktion mellan dem och den andre. 
Denna ansikte mot ansikte teori är grunden för social interaktion.178 När två individer möts på detta sätt 
uppstår det ett samspel mellan individerna och följden blir ett fortlöpande utbyte av uttrycksrörelser 
mellan individerna.179  Det skapas helt enkelt ett mönster med ömsesidiga expressiva handlingar.180  
Kajsa säger att hon med sitt engagemang vill göra något meningsfullt och vidare beskriver hon 
resultatet av hennes engagemang.  

 

Kajsa: Jag får ju själv tillbaka för att jag gör något för någon annan. 

 

Kajsas engagemang grundar sig inte på viljan att få något tillbaka men hon ser det inte som något 
negativt. Kanske kan det till och med vara så att Kajsa känner glädje för att hon ser skillnad i 
mottagarnas kroppsspråk att hennes insats gör skillnad. Maria som är ansvarig för en av 
organisationerna säger att, även hon känner glädje eftersom att hon vet att hon är länken mellan den 
frivilliga och mottagaren. Samtidigt så tror hon att det är frivilligarbetaren som upplever den största 
glädjen. 

Maria: Den direkta glädjen upplevs nog av den frivilliga som har kontakten med 
personerna.  

Alex resonerar som Kajsa och säger att han med tiden börjat lära känna ungdomarna och han börjar se 
värdet i vad ungdomarna säger.  

 

                                                
177 Clartè partipolitisk obunden socialistisk tidskrift 

http://www.clarte.nu/index.php?option=com_content&task=view&id=3202&Itemid=26) (10-03-25) 
178 Peter L. Berger, Thomas Luckmann Kunskaps sociologi - Hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet (Stockholm, 
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179 Peter L. Berger, Thomas Luckmann Kunskaps sociologi - Hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet (Stockholm, 
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Alex: Efter ett tag när man lärt känna grabbarna lite så blir samtalen även något 
som vi ledare lär oss av.  

 

Alex tycker inte att det spelar någon större roll att de är ungdomar utan väljer att istället påvisa att även 
han som äldre lär sig saker av dem. Informanterna i denna antologidel möter mottagarna i ansikte mot 
ansikte situationer. Resultatet av denna typ av interaktioner är att det sker ett ständigt subtilt utbyte av 
subjektiva betydelser.181 Båda parterna påverkar varandra helt enkelt. Sven-Eric Liedman utvecklar det 
här i boken ”Att se sig själv i andra- om solidaritet”.  Liedman beskriver att solidaritet inte är något som 
enbart är till för dem som behöver hjälp utan att alla kan träda in i den rollen.182 Alltså kan även dem 
individer som får hjälp te sig solidariskt gentemot individen som hjälper dem.  

Engagemangets återbetalning    
Zygmunt Bauman beskriver att människor vill vara lyckliga och att staten säger åt människan att pengar 
är likvärdigt med lycka.183 I den verklighet som vi lever i idag är konsumtion det som ger människan 
status där det en person äger har en stor betydelse för många individer. Kapitalet spelar en stor roll i 
detta, men Bauman vill att vi skall reflektera och fråga oss själva om pengar gör oss lyckligare.184 En 
individ som reflekterat över detta är Alex. Han tycker inte att pengar är hela världen och att han som 
student lever fattigt men är inte olycklig för det.  

 

Alex: Med tiden har jag börjat inse att få betalt inte är allt, jag pluggar och är 
relativt van med att leva halvsnålt. 

 

Istället beskriver Alex att han har fått vinster på andra håll. Han beskriver att hans engagemang hjälpt 
honom att skaffa sig ett nätverk med både privatpersoner och professionella yrkesutövare. Den här 
etablerade kontakten ser han som ett stort plus inför framtiden då han själv ska ge sig ut på 
arbetsmarknaden.  Är man exempelvis nyinflyttad till en stad kan det vara ett sätt att lära känna nya 
människor med liknande intressen. Har man kanske arbetat med frivilligarbete sen tidigare har man en 
viss kunskap i hur man bör agera inom det fältet. Den här kunskapen kan ses som ett kulturellt kapital 
där den kulturen ger en inträde till aktiviteter så väl inom och utanför organisationen.185 Alltså kan rätt 
mängd kulturellt kapital ge en möjlighet att införskaffa sig ett större socialt kapital.186 Det som händer 
när man träffar individer som man har något gemensamt med är att man får en kollektiv 
identifikationspunkt. Hur vag denna än må vara så används den som en form av identifikationspunkt. 
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186 Pierre Bourdieu, Kultursociologiska texter (Stockholm, 1993), s. 14 



 

 
 

59 

Den kollektiva identiteten som skapas har sitt pris eftersom att grupptillhörigheten behöver någon 
form av motpart för att identifikationspunkten skall vara tydlig, för att stärka sammanhållningen bildas 
en vi anda på bekostnad av dem.187   

Alex, Kajsa och Per erhåller ingen lön för deras engagemang, samtidigt ger Alex ett tydligt exempel på 
att pengar inte är allt.  Istället kan det tänkas att informanterna får gemenskap och en grupptillhörighet 
genom deras engagemang.  

Engagemangets pris  
Tiden är den absoluta faktorn som avgör informanternas inträde till frivilligarbetet och deras 
kvarvarande inom den världen. En informant har berättat att han hoppas kunna skapa ett förtroende 
med den person han hjälper. Det kan vara så att informanten och mottagaren inte kommer överens och 
förtroende därmed inte skapas. Ingalill Eriksson skriver att en relation mellan människor kan hamna i 
en förstelning och båda parterna inom relationen vill transformera relation till något nytt.188 Något som 
kan ske ifall dessa parter inte kommer överens är att antingen gå skilda vägar eller lösa den konflikt som 
uppkommit. Det här är även något som ibland kan förekomma inom frivilligarbete.  

Alex beskriver att ungdomarna som han möter går i åttonde klass. Alltså att projektet han är en del av 
är enbart till för ungdomar som är 14-15 år gamla. I vår slutar dessa ungdomar åttonde klass och Alex 
själv tar examen.  

 

Alex: Ungdomarna som vi har hand om är alla åttondeklassare och nästa år så 
går dem i nian. Det kommer att innebär att den här verksamheten kommer att 
upphöra. Ett parallellt problem det här är också att jag själv kommer att ta 
examen och det innebär ju att jag kanske börjar jobba istället för att plugga 

vidare. Börjar jag jobba så måste jag prioritera det.     
 

Ungdomarna har själva sagt till Alex att de vill fortsätta med samtalen och tycker att det är roligt och 
givande. Alex själv beskriver klart och tydligt att han måste prioritera framtida jobb. Alex verkar ha 
skapat ett förtroende till ungdomarna eftersom att dem utryckt att de vill att Alex ska fortsätta med den 
här verksamheten tillsammans med dem. Kanske kan det vara så att Alex har ett fått stort förtroende. 
Den frivilligarbetare som får hans grupp efter honom kommer kanske ha det lite svårare att skapa en 
relation till ungdomarna. Det kanske till och med kan vara så att den nya frivilligarbetaren som tar över 
efter Alex blir avskräckt och väljer att sluta arbeta ideellt. 

Kajsa har sedan tidigare jobbat inom sjukvården och tycker att det är viktigt att skilja mellan arbete och 
privatliv. Hon beskriver hennes roll som frivillig så här. 
 

Kajsa: Ja att det blir struligt när kontakten blir för privat och ja vill att det ska 
vara uppstyrt och jag ska vara en kugge i deras maskineri. Det är lite svårt att 
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släppa det finns i ryggraden.   

 

Jag funderade vad Kajsa menade med ”det sitter i ryggraden”. Kan det vara så att hon tidigare i hennes 
profession skilde mellan arbete och privat liv och nu i den här verksamheten vill hon att det skall vara 
på liknande sätt. Hon har under hela hennes yrkesliv jobbat inom sjukvården och kanske vill hon 
Samtidigt beskriver hon hennes inställning till frivilligarbete så här: 

 

Kajsa: Det tar inte så mycket tid. Jag väljer själv och jag tycker inte det tar så 
mycket tid. 

 

Detta är något som alla informanter håller med om precis som namnet antyder ”frivilligtarbete” att det 
görs av fri vilja. Samtidigt så är de oeniga om vad det egentligen betyder tidsmässigt att vara frivillig. 
Några tycker att har de inte tid så skall de sluta. Andra anser att individen har en egen vilja och har 
denne valt att jobba med frivilliguppdrag skall denne skapa tid för det. Risken att inte kunna skilja 
mellan privatlivet och frivilligarbetet är alltid närvarande.  Kajsa tycker att det är viktigt att det är en 
åtskillnad mellan det privata och frivilligarbetet.  

 

Kajsa: Det kan vara så att det blir för privat så att man nästan blir utnyttjad. Jag 
måste ha ett privatliv, en gräns så att jag inte tar med mig det hem 

 

Det Kajsa är rädd för skall hända är att gränsen mellan det privata och arbetet skall suddas ut och bilda 
en sammansatt identitet.189 Det kan tänkas att Kajsa tycker att en åtskillnad mellan uppdrag och privatliv är 
viktigt. Kajsa har tidigare arbetat som sjuksköterska. Kanske kan det här komma från faktumet att 
tidigare varit sjuksköterska. På hennes tidigare arbetsplats kan det kanske ha lagt tyngd på att göra en 
åtskillnad mellan yrket och privatlivet. Det kan även vara så att olika människor har olika toleransnivåer 
gällande hur mycket tid deras engagemang får ta. Kajsa och Alex är varandras motparter. Alex kopplar 
samman hans olika identiteter medan Kajsa vill hålla dem isär.  Alex har tidigare beskrivit att han har en 
sammansatt identitet där hans engagemang har blivit en del av honom. Kajsa vill göra åtskillnad och 
inte på något sätt att hennes privata identitet skall beblandas med hennes frivilliga jag. Per framhåller att 
det är viktigt med medmänsklighet och det kan tänkas att just medmänsklighet är en stor del av 
frivilligarbete. En fråga som jag ställt mig är vem är mest medmänsklig av Kajsa och Alex? Alex väljer 
att inte sätta gränser mellan det privata och det frivilliga jaget, Kajsa tycker att det är viktigt att skilja 
dem åt. Kan det vara så att båda två är minst lika medmänskliga? Alex behöver inte skilja mellan sina 
två identiteter och det fungerar för honom medan Kajsa behöver göra en åtskillnad. Kajsa kanske 
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behöver vila ut på hennes fritid så att hon sparar energi. Den sparade energin använder hon när hon väl 
kommer tillbaka till fältet igen och ska ge en hjälpande hand.  

En del kanske slutar för att de inte känner att de gör den nytta de trodde de skulle göra. Per säger att 
han främst arbetar ideellt för att han vill se resultat med hans engagemang, att den han hjälper får det 
bättre. Ifall hans engagemang inte gör skillnad känner Per att det inte har ett syfte. . 

 

Per: Jag är här frivilligt, utan ett mål så finns det ingen anledning för mig att vara 
kvar som frivilligarbetare. 

Slutdiskussion 
Syftet med denna antologidel har varit att undersöka frivilligarbetares syn på deras roll som frivilliga. Jag 
har använt mig av studiens övergripande frågeställningar för att finna mina svar. 

Informanterna framhäver att det är viktigt att hjälpa individer som har det svårare än dem själva. 
Samtidigt kan deras engagemang ses ur olika perspektiv, jag trodde från början att individer som håller 
på med frivilligarbete var genomgoda individer. Beger och Luckman ger en annan bild när de beskriver 
att det inte handlar om en inbyggd godhet. Människor som är en del av en institution handlar efter 
institutionens spelregler.190 Samtidigt kan det diskuteras ifall det är verkligen är så som Berger och 
Luckman beskriver. Steget en individ måste ta är att söka sig till en organisation. Viljan att söka sig till 
en frivilliginstitution måste betyda att individerna vill göra gott därav har individen en inbyggd godhet. 
Men återgår man till Berger och Luckmans teori kan det vara så att dessa individer är med i en 
vänskapskrets där deras vänner är aktiva inom frivilligorganisationer. Då handlar det inte längre om en 
godhet utan anpassning till de institutionella vänskapsbanden som individen har.191 Ett exempel på det 
är Alex som sökte och kom in som frivilligarbetare tack vare hans klasskamrat som uppmanade honom.   

Alex tycker att han har löst tidsdisponeringen till sitt engagemang. Några tycker att personer som väljer 
att arbeta ideellt har gjort det av fri vilja och att den som tar på sig det ansvaret skall göra tid för det. 
Informanterna har alla gått in som frivilliga med förhoppningen att deras insats ökar mottagarnas 
livskvalitet. Mottagarna visar uppskattning till informanterna och detta kan ses som ett tecken på att 
informanterna har gjort en skillnad i deras liv. Informanternas engagemang tycker jag är ett bra tecken 
på att de värnar om sina medmänniskor. Vissa informanter känner en rädsla att tappa bort sig själva 
eftersom tiden kanske inte kommer att räcka till för den privata sfären. Alex har med sitt engagemang 
suddat ut gränsen mellan det privata jaget och det frivilliga jaget och ser det som en identitet. Kajsa 
beskriver att hon känner en rädsla för att inte ha möjligheten att kunna skilja mellan det privata och det 
frivilliga. Det kan vara så att Kajsa behöver vila ut mellan uppdragen och ladda upp hennes batterier på 
nytt.  Hon känner även rädsla för att kanske bli överutnyttjad av mottagarna så att hon inte hinner med 
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sitt egna liv. Samtidigt trivs informanterna med deras roll som frivilliga. De anser också att deras 
farhågor inte är tillräckligt stora i jämförelse med det dem får ut av deras engagemang.  

Något som jag ser som ett problem är att ordet mottagare används. Även om den organisationen som 
använder det här ordet anfört att det inte finns ett bättre ord för det tycker jag fortfarande att det är 
problematiskt. Självaste ordet mottagare syftar till att ta emot något. Även om det ordet tolkas som att 
det är någon som tar emot en frivilliginsats så syftar det enligt mig till en envägskommunikation.  

Alla frivilligarbetare i den här studien har påvisat hur mycket dem får tillbaka av deras mottagare. Jag 
tycker att det skulle bättre lämpad ifall ett ord som syftar till att mottagarna och informanterna är 
varandras parter. Det framgår att både informanterna och mottagaren är delaktig aktör i 
frivilliginsatsen. Jag tycker att det är synd att det helt enkelt inte framgår mer tydligt att båda parterna är 
sändare och mottagare eftersom att de aktivt agerar tillsammans på fältet.   

Maria förklarade att det är mottagarna som läger fram önskemål på vad dem vill ha gjort och därefter 
försöker Maria skicka en frivillig hon anser skulle passa med den individen. Genom att mottagarna 
bestämmer vad dem vill ha gjort kan man tolka det som att det är dem som styr. Samtidigt har jag till 
exempel upptäckt i Alex fall att han försöker tillgodose mottagarnas behov samtidigt så kan det vara så 
att han tar sig ett tolkningsföreträde. Även om mottagarna vill ha något uträttat kan det ibland bli så att 
frivilligarbetaren väljer hur det skall uträttas och med vilken kunskap som skall förmedlas. Den främsta 
anledningen till varför jag valde att koppla Easterlys teori om den vita mannen är att den vita mannen 
historiskt sett tagit sig tolkningsföreträde. Eftersom att den vita mannen ansåg sig vara högre stående än 
resten av världen .192 Han har sett sin kunskap som överlägsen och som den sanna kunskapen. Han har 
sett sin kunskap som överlägsen och som den sanna kunskapen. 193 Även om informanterna inte har det 
som huvudmål kan det ibland vara svårt att förhålla sig mellan vad dem anser är bäst för mottagaren 
och respektera mottagaren autonomi.  

Informanterna har tydligt och rakt sagt att de inte förväntades sig att deras engagemang skulle ge så 
mycket som det har gjort. Dem ser responsen från tagarna som en positiv överraskning. Även om 
utgångspunkten till en början var att få någon annan att må bra är det det som informanterna får 
tillbaka av tagarna något som jag tror håller kvar dem på fältet. Det kan mycket väl vara så att känslan 
av att känna sig behövd ger en människa oerhört mycket. Informanterna upplever att tagarna är 
solidariska tillbaka. Kan det vara så att solidaritet föder solidaritet? Ett av dem störa behov vi 
människor har är att känna oss behövda. Genom interaktion som sker mellan informanterna och 
tagarna tror jag att båda parterna får de behovet av att behövas uppfyllt.   
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Avslutning 
Efter att ha genomfört denna studie har vi alla kommit fram till att de individer som engagerar sig inom 
olika organisationer gör detta för att de anser att de bidrar till samhället på ett eller annat sätt.  
 
Thirése informanter menar att deras engagemang bidrar till att skapa en tryggare miljö för de barn som 
ringer till Bris. De menar att inte bara samhället drar nytta av deras engagemang utan det är barnen de 
hjälper som först och främst driver deras engagemang framåt. Informanterna pratar kring deras känslor 
som har en avgörande roll för deras insats samt de barn insatsen rör. En vidare studie kring vad dessa 
känslor har för betydelse vore intressant att närmare undersöka.  
 
Natalies informanter drivs av viljan att skapa ett utrymme i samhället där individer som inte känner sig 
hemma på caféer eller fritidsgårdar kan samlas och skapa något meningsfullt tillsammans. 
Informanterna anser att Norrköpings Kulturhus fyller ett tomrum som de rådande institutionerna 
misslyckats med att fylla. Norrköpings Kulturhus ses som en välkomnande och öppen arena där vem 
du är inte spelar någon roll. Informanterna menar att en sådan plats i samhället behövs för att minska 
utanförskap och otrygghet. Att kunna samlas på en plats efter skolan tillsammans med sina vänner 
menar informanterna är nödvändig för en individs välbefinnande. Dock kan det finnas ett problem i att 
en av Natalies informanter säger att varenda kotte inte behöver känna till Kulturhuset. Vi ställer oss 
frågande till vad som egentligen menas med detta citat. Kan det vara så att om alla inte hittar till fältet 
bibehåller Norrköpings Kulturhus sin intima miljö där ”alla känner alla”. Detta kan vara en fråga att gå 
vidare med i en större studie. 
 
Kadirs informanter menar att de bidrar till samhället genom att de genom sitt engagemang hjälper 
behövande individer att öka sin livskvalitet. Det är vår tolkning att deras engagemang även fyller ett 
tomrum som, vad vi tror, kommun eller stat inte verkar ha tid eller resurser att fylla ut. Informanterna 
framhäver att det är viktigt att tagarna inte känner sig som en börda utan att deras engagemang bygger 
på medmänsklighet mellan informanterna och tagarna. 
 
Gemensamt för alla våra informanter tycks vara att deras engagemang på ett eller annat sätt bidrar till 
att göra det bättre för individer i det lokala samhället de vistas i. Engagemanget rör sig mellan mikro 
och makronivå.  I det anseendet att informanterna på makronivå vill skapa en social arena med andra 
strukturer genom det frivilliga engagemanget. De anser att deras engagemang fyller en viktig funktion 
som komplement till den offentliga sektorn. På mikronivå kan vi se att informanterna har en stark 
känsla för de fält de rör sig inom samt att deras engagemang gör skillnad på individplan vidare de 
individer de hjälper. 
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