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Titel  
Att ge det lilla extra- en antologi om engagemang 
 
 

Sammanfattning 
Denna antologi om tre bidrag studerar engagemang och motivation ur olika perspektiv. De individuella delarna 

inriktar sig på ideellt engagemang inom idrott, politiskt engagemang hos ungdomar och engagemang hos anställda i 

kommunal sektor. Dessa fält analyseras utifrån valda frågeteman såsom vilka aspekter som motiverar till 

engagemang, hur dessa inverkar på individers identitetsskapande och hur engagemanget påverkar och påverkas av de 

individuella livsvillkoren. Vi har genom kortare fältobservationer och kvalitativa intervjuer samlat in material som 

sedan analyserats i enlighet med grundad teori-analysmetod. Det analyserade materialet koppades sedan till teorier 

rörande bland annat identitet, motivation och grupptillhörighet. Några av de övergripande slutsatserna i studien är att 

det sociala sammanhanget och att får vara del av en gemenskap är avgörande för deltagarnas engagemang. Likaså är 

det viktigt att man genom sitt engagemang upplever att man gör något meningsfullt för andra människor. 
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Förord 
Denna antologi är slutprodukten av de tre individuella studier vi gjort under höstterminen 2010 

och vårterminen 2011. Detta inom ramen för kursen Fältarbete, Livsvillkor och Identitet som vi läst 

under vårt andra år på Samhälls- och kulturanalysprogrammet. 

Vi vill rikta ett stort tack till de personer som deltagit i studien och gjort det möjligt för oss att få 

ett bra material att bygga denna antologi kring. Vi är mycket tacksamma över att ni valt att delta i 

våra studier och delgivit oss berättelser från er vardag.  

Vi vill även tacka vår handledare Anna-Liisa Närvänen för hennes tid, reflektion och engagemang 

under vårt skrivarbete. 
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Att ge det lilla extra 

Inledning 

Vad innebär det Att ge det lilla extra? Är det att stå utanför snabbköpet och samla in pengar till 

BRIS? Eller är det att vara med i den lokala ‖föräldrar på stan‖-gruppen som patrullerar gatorna 

på en lördagskväll? Hur skiljer sig engagemang åt mellan individer? Är det skillnad på ett 

engagemang som sker inom ramen för en ideell organisation och engagemanget som tar sitt 

uttryck på en arbetsplats? Engagemang kan ta olika skepnader och kan återfinnas på olika platser 

i samhället, till exempel på en arbetsplats inom ett politiskt parti, eller i en idrottsförening. Dessa 

tre exempel är de områden som kommer att behandlas i vår antologi Att ge det lilla extra.    

Syfte och frågeställningar 

Syftet med våra tre studier är att belysa hur våra deltagare tolkar engagemang, vad som ligger till 

grund för deras engagemang samt vad engagemang betyder för identitetsskapande. Antologins 

gemensamma frågeställningar är: 

- Hur beskriver deltagarna sitt engagemang i organisationen eller i arbetet? 

- Vad betyder engagemang i relation till identitetsskapande? 

Teoretiska utgångspunkter 

Under denna rubrik presenteras vårt vetenskapsfilosofiska ställningstagande; 

socialkonstruktionism. Tillika behandlas de teoretiska utgångspunkter som vi använt oss av samt 

centrala begrepp för studien.  

Socialkonstruktionism 

Då samtliga studier i denna antologi syftar till att belysa individers upplevelser av sin livssituation 

har vi valt att vetenskapsfilosofiskt positionera oss i den socialkonstruktioniska skolan. 

Socialkonstruktionismen, som har sina rötter i den interaktionistiska och etnometodologiska 

skolan, betonar att kvalitativ forskning belyser individers subjektiva tolkningar av samhället. Det 

finns enligt socialkonstruktionismen inte en objektiv absolut ‖sanning‖ utan många individuella 

tolkningar.1 Socialkonstruktionister menar att kunskap inte är något fixerat som väntar på att bli 

upptäckt utan är en social skapelse som människor genom interaktion bygger och omarbetar. 

Samhällshierarkier är på så vis ett resultat av diskurser formade genom mänsklig interaktion och 

inte en objektiv verklighet.2 I likhet med dessa tankar är våra studiers fokus att utifrån ett 

individperspektiv beskriva och diskutera enskilda personers upplevelser av engagemang inom 

arbeten, politik och idrott. Vi vill med det tydliggöra att våra resultat på inget vis är en spegling av 

                                                 
1 Katrine Fangen, Deltagande observation (Malmö, 2005), s. 22. 

2 Fangen, s. 23. 
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samhället i stort, utan ska ses som livsskildringar för just dessa individer i dessa specifika 

kontexter.  

Centrala begrepp 

 Jenkins för i sitt resonemang kring identitet fram en kritik mot begreppet. Han menar att 

identitet har fått en för bred, generaliserad innebörd och därför bör man ställa sig kritiskt till 

begreppets mening.3 I den här antologin används begreppet identitet som något föränderligt som 

skapas i interaktion med andra. Vår teoretiska utgångspunkt kring begreppet identitet återfinns i 

Jenkins definition; ‖Identity is the human ability- rooted in language- to know ‗who is who‘ (and 

hence ‗what is what‘).‖4 Jenkins för ett konstruktionistiskt resonemang där han menar att 

identiteten ska ses som en pågående, föränderlig process och inte något individen en dag hittar. 

Identitet är på så vis inte något man har utan något man gör. 5 Goffman menar att identiteten 

formas genom interaktion med andra individer och att individen medvetet kan välja att framhäva 

valda aspekter av sin konstruerade identitet.6 På så sätt ser vi engagemang, exempelvis i en 

organisation eller förening som ett sätt att i samspel med andra skapa och framhäva sin identitet. 

I Att ge det lilla extra kommer engagemang att diskuteras i termer av vad studiens deltagare 

beskriver som motiverande faktorer till sitt engagemang. Alltså ser vi engagemang som hur 

motivationen tar sig uttryck i respektive individs liv. Motivation kan beskrivas som den 

inneboende kraft som får individen att agera och sträva mot ett mål.7 Detta tolkar vi som att 

motivation är en i grunden intern egenskap, men som påverkas av yttre aspekter och 

förutsättningar. Drivkrafter i denna antologi diskuteras som motiverande faktorer, en kraft som 

sporrar individen att fortsätta engagera sig mot ett mål.8 Vanliga definitioner av motivation är 

exempelvis; ‖Why people choose, or not choose, to do something, how much effort they put into 

it and how persistent they are in trying to achieve it.‖9 Vidare definierar Shein motivation såhär; 

―What in the nature of human beings make them behave in certain ways.‖10 Vår studie ämnar inte 

finna ett svar på dessa frågor, vi kan endast beskriva enskilda individers tolkning av sin egen 

motivation. Vi ställer oss också tveksamma till om det finns en ‖nature of human beings‖, en 

objektiv sanning kring hur människan reagerar, eller om ‖nature of human beings‖ är något som 

skapas under livsloppet och är föränderligt.  

Shein menar att graden av motivation påverkas av en rad aspekter såsom familjesituation, 

socioekonomisk bakgrund, känsla av kulturell tillhörighet, hälsa och kontroll över livet.11 Dessa 

livsvillkor kan ses som de omständigheter som påverkar förhållanden under vilka vi lever våra liv. 

                                                 
3 Richard Jenkins, Social identity (London, 2008), s. 14. 
4 Ibid, s. 5. 

5 Ibid s. 4ff. 
6 Erving Goffman, Jaget och maskerna 5:e uppl. (2009, Stockholm), s. 13, 15, 23. 

7 Björn Nilsson, samspel i grupp (Lund, 2005), 54. 
8 Björn Nilsson, Individ och grupp (Lund, 1993), s. 37.  
9 Adrian Furnham, The psychology of behavior at work (New York, 2005), s. 277. 
10 Edgar H. Shein, Organizational Psychology 3:e uppl (New Jersey, 1994), s. 38. 
11Shein, s. 40. samt Michael Marmot, Statussyndromet (Stockholm, 2006), s. 27. 
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Vi är av tron att dessa faktorer är relaterade till varandra och är samverkar med vår omgivning 

och våra egna val. 

 Då samtliga bidrag i antologin rör individer som på olika sätt är knutna till en organisation 

anser vi det viktigt att i den inledande diskussionen tydliggöra detta begrepp. En organisation kan 

ses som människors koordinerade arbete mot ett uttalat mål som sker genom en explicit 

arbetsfördelning. En organisation kan också ha en tydlig fördelning av ansvar och auktoritet. 

Individer har i organisationen olika funktioner och styrkor, det är alltså en sammansättning av 

individer med olika kompetenser som tillsammans bildar en funktionell enhet. Grundtanken med 

att organisera individer är alltså att genom samarbete gynna samtliga involverade. Shein menar att 

en organisation kan bestå av många mindre organisationer, exempelvis nämnder i en kommun 

eller marknadsföring kontra ekonomiavdelningen i en idrottsförening.12 Vi finner det intressant 

att våra individuella fält skildrar olika typer av organisationer. Vi är av tron att organisationernas 

särart såväl i utformning som mål bidrar till olikheter i sammansättningar av medlemmar. 

Möjligen kan olika organisationer ställa krav på olika typer av engagemang och på så sätt locka 

olika typer av individer. Vi ser det som intressant att kunna belysa såväl likheter som olikheter 

bland våra deltagare. 

Metod 

Studien utförs genom ett kvalitativt tillvägagångssätt då denna metod möjliggör en djupare analys 

av enskilda individers uppfattning av sin verklighet, snarare än en kvantitativ makroanalys av 

samhällsstrukturer i stort.13 Nedan diskuteras antologins gemensamma forskningsetiska 

ställningstaganden. Här presenteras även våra generella metoder vilket innefattar såväl insamling 

av material som den faktiska analysen. 

Forskningsetik  

Vi har vid vår insamling av material tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.14 

Informationskravet och samtyckeskravet har vi försökt efterleva genom att delge relevant 

information till studiedeltagarna innan intervjutillfället.15  Informationen gavs i första hand via 

mejl i samband med förfrågan om deltagande i studien. Informationen har även sammanställts i 

en broschyr som delades ut vid intervjutillfällena (se broschyr i bilaga 1). I och med att 

information om studiens premisser och uppsatsens syfte delgivits studiedeltagarna i en inledande 

mejlkontakt ses deras beslut om deltagande som ett informerat samtycke. Konfidentialitetskravet 

förhåller vi oss till genom att i så stor utsträckning som möjligt anonymisera deltagarna i studien. 

I enlighet med vad Alver och Øyen föreslår använder vi till exempel fingerade namn, benämner ej 

                                                 
12 Shein, s. 12-15. 
13 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, 2:a uppl. (Malmö, 2011), s. 341. 

14Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, (Stockholm,2002) 
http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf, 2011-03-14, s. 6-16. 
15 Bente Gullveig Alver & Ørjan Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag, (Lund, 1998), s. 93, 99 f. 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf
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var studiedeltagarna kommer ifrån och utesluter namn på arbetsplatser, deltagarnas partier, eller 

föreningar.16  Vi är medvetna om nyttjandekravet och kommer därför enbart använda insamlat 

material i denna studies syften. Vid eventuellt ytterligare nyttjande av materialet kommer nytt 

samtycke erhållas.  

           Att vi använt många citat och att våra studier bygger på att lyfta fram deltagarnas 

subjektiva verklighet som belyser deras värderingar och föreställningar kan försvåra 

anonymiseringen av deltagarna.17 I och med att vi gör en kvalitativ studie utifrån ett 

konstruktionistiskt synsätt är det individens subjektiva upplevelser av sitt engagemang som vi vill 

framhäva och citat anser vi är en viktig del för att beskriva deltagarnas erfarenheter. Citat blev 

också viktiga för att lyfta fram deltagarnas ordval och värderingar. Enligt Kvale är det viktigt att 

välja citat som upplevs vara representativa för studiedeltagarnas muntliga uttalanden, vilket vi har 

försökt göra.18 Att vi valt att inte utesluta faktorer som kön, ålder och position i respektive 

organisation är för att vi anser att uteslutandet av dessa faktorer skulle ge en försvagad grund till 

analys. Vi kan alltså inte utesluta att exempelvis ålder och kön kan ha betydelse för hur deltagarna 

upplever och tolkar sitt engagemang. En kvalitativ studie som har sin grund i ett 

konstruktionistiskt synsätt innebär en tolkning av deltagarens berättelser. Deltagarnas berättelser, 

observationer och litteratur kombineras och används vid en analytisk tolkning som görs av oss 

som utförare av studien.19 Vi anser att det kan finnas en risk att enskilda deltagare i studien kan 

uppleva sig missförstådda. Vi som utförare av studien har därför informerat om detta genom det 

informationsblad som vi gav vid vår första kontakt med deltagarna (se bilaga 1 och 2).  

Grundad teori 

Analyserna genomförs med hjälp av Grundad teori-metoder utifrån Corbin och Strauss 

formulering. Grundad teori-analysmetoder möjliggör en teorigenerering utifrån kvalitativa data.20 

Inom Grundad teori-metoder ses en utformad problemställning eller hypotetisering som något 

som begränsar och beskär forskares synfält och omöjliggör en öppen blick inför fältet. 

Problemställningar eller teser är alltså inte en förutsättning för en studies framgång, utan snarare 

något som bör växa fram efterhand då forskaren analyserat sitt material.21 Detta möjliggör ett 

mera explorerande tillvägagångssätt och en bredare blick över fältet och materialet.22 Sensitivitet 

till det insamlade materialet är något Corbin och Strauss beskriver som ett växelspel mellan 

material och forskare där forskaren öppnar sig och tillåter materialet att guida forskaren fram till 

ett upptäckande av teorier.23  

                                                 
16 Bente Gullveig Alver & Ørjan Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag, (Lund, 1998), s. 109. 
17 Alver, Øyen,, s. 108ff.  
18 Steinar Kvale & Svend Brinkmann, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2:a uppl. (Lund, 2009), s. 79. 
19 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund, 1997), s. 186 f. 
20 Juliet Corbin, Anselm Strauss. Basics of Qualitative Research (Thousand Oaks, 2008), s. 1. 
21 Fangen, s. 35. 
22 Fangen, s. 34. 
23 Corbin, Strauss, s. 33 samt Fangen, s. 34 
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Som en del av att sträva mot förutsättningslöshet ses teoretisk inläsning i det studerade ämnet 

som något hämmande för forskaren. En alltför stor teoretisk kunskap kring ett frågefält riskerar 

att cementera redan bekräftade teorier och den egna studien kan då riskera att enbart bli en 

bekräftelse på redan existerande forskning.24 Corbin och Strauss påpekar även att en inläsning på 

värdefull litteratur i grundad teori är omöjlig då forskaren inte på förhand helt vet vad 

forskningen syftar till att upptäcka för teorier. På detta vis är det svårt att på förhand selektera 

värdefull litteratur.25 Dock uppmanas forskaren att inte gå ut helt obeläst på fältet, en mindre 

teoretisk inläsning kan enligt Corbin och Strauss vara forskaren behjälplig i att se mönster och 

öka känsligheten för fältet.26 Vi valde därför att inledningsvis göra en mindre litteraturstudie. 

Vikten av att som forskare fråga sig huruvida mönster uppträder i analys för att man förväntat sig 

dem eller för att de är signifikanta tror vi här är stor.  

Då datainsamlingen var färdig påbörjades en analys med en Grundad teori-analysprocedur 

vilket är en dynamisk process som kräver ett fritt tänkande kring materialet. Corbin och Strauss 

poängterar vikten av att kunna se sitt material ur olika infallsvinklar och att inte tidigt i 

analysprocessen fastställa analytiska slutsatser.27 Materialet som har insamlats till denna studie har, 

i enlighet med vad Corbin och Strauss förespråkar, till en början analyserats utifrån ett 

mikroanalytiskt perspektiv, detta för att kunna göra materialet transparent. På så vis kan nya idéer 

kring analysen av materialet genereras och vi som utförare av studien förhindras att tidigt fastna i 

givna analytiska tolkningar.28 Resultatet av vår analys presenteras i de individuella bidragen där vi 

även beskriver våra individuella tillvägagångssätt.  

Etnografi och fokuserad etnografi 

Etnografi som insamlingsmetod kan beskrivas som en integration mellan en ‖[…]first-hand 

empirical investigation[…]‖ och en ‖[…]theoretical and comparative interpretation of social 

organizations and culture.‖29 Insamlingen av analysmaterial sker under ostrukturerade former där 

utföraren studerar exempelvis handlingar, relationer och språkbruk hos deltagarna.30 Hammersley 

och Atkinson menar att denna insamlingsmetod ofta förutsätter att utföraren vistas en längre tid 

på fältet för att etablera relationer med deltagarna.31  

Under vår materialinsamling har vi utgått delvis från den etnografiska modellen och tillämpat 

metoder som liknar dem i fokuserad etnografi. Detta innebär att vi samlat in vårt analysmaterial i 

sekvenser och endast vistats på fältet i kortare omgångar, ofta med ljudupptagning med 

diktafon.32 Fokuserad etnografi förutsätter en sedan tidigare fastställd fokusfråga eller ett 

                                                 
24Corbin, Strauss, s. 39. 
25Ibid, s. 37. 
26Ibid, s. 37. 
27Ibid, s. 46. 
28Ibid, s. 58 f. 
29Martyn Hammersley, Paul Atkinson, Ethnography, 3:e uppl. (New York, 2007), s. 1 
30Ibid, s. 3 
31Ibid, s. 3 
32 Hubert Knoblauch,‖focused ethnograpy‖ i Forum: Qualitative social research, vol 6, no 3, art 44, September 2005, s. 2. 
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problemområde då detta hjälper utföraren att finna värdefullt material.33 Fokuserad etnografi kan 

ses som ett komplement till konventionell etnografi, speciellt vid studier av komplexa, sociala 

samhällstrukturer. Detta då fokuserad etnografi möjliggör en djupgående och mer intensiv 

insamling än den konventionella.34 Hubert Knoblauch menar att för att säkerställa en värdefull 

materialinsamling förutsätts att utföraren har viss kunskap om fältet.35 Som vi tidigare nämnt 

valde vi därför att i mindre skala studera tidigare forskning kring våra fält för att utarbeta 

referensramar som var till hjälp vid materialinsamlingen. 

Såväl konventionell etnografi som fokuserad etnografi påvisar vikten av att analysera den egna 

rollen under materialinsamling och analys. Detta upplever vi går i samklang med det valda 

konstruktionistiska vetenskapsfilosofiska perspektivet. Enligt författarna går det inte att som 

utförare frånkomma att man är en del av samma övergripande sociala strukturer som deltagarna 

och på så sätt kan man aldrig uppnå objektivism.36 Knoblauch uttrycker detta med termen 

‖bestrangement‖ och menar att etnografer tenderar att studera kulturer i ett utifrånperspektiv och 

på så vis blunda för det faktum att de själva är en produkt av samma sociala kontext som de 

studerade.37  

Antologins disposition 

Denna antologi innehåller tre fristående delar som behandlar aspekter av engagemang utifrån 

olika fält och synvinklar. De tre bidragen knyts ihop i en gemensam slutdiskussion kring ämnet 

motivation där författarnas tankar kring studierna samlas. 

Jennie Lind studerar arbetsmotivation hos anställda i kommunal sektor och resonerar kring vilka 

drivkrafter som de anställda beskriver får dem att ge sig hän sitt arbete. Hon diskuterar även vad 

ett engagerande arbete kan betyda för individen.  

Anna Johansson skriver om ungdomars politiska engagemang och diskuterar de bakomliggande 

faktorer som ungdomar beskriver är deras drivkrafter i deras politiska engagemang och vad det 

betyder för deras självbild.  

Emma Lago diskuterar motivation med fokus på ideellt arbete inom idrott. Hennes bidrag syftar 

delvis till att utreda hur ideellt engagerade individer ser på sitt engagemang och vad det betyder 

för deras identitet.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
33Ibid, s. 9. 
34 Ibid, s. 2. 
35Ibid, s. 9. 
36 Hammersley, Atkinson, s. 18. 
37 Knoblauch, s. 3. 
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Om drivkrafter hos anställda i kommunal sektor 

Av Jennie Lind            

Inledning 

”Ens jobb är så mycket mer än ett ställe dit man går och tjänar pengar. 

 Jag skulle ha väldigt svårt att jobba med något som inte engagerade mig.” 

Vad är det som gör en person engagerad? Vad är engagemang till arbetet och hur tar det sitt 

uttryck? Hur finner man passion för sitt arbete? Vad är det som får en individ att engagera sig i 

sitt arbete och bidra med mer än vad som krävs för arbetets utförande? På ovanstående vis 

beskrev en av mina studiedeltagare sin relation till sitt arbete. Citatet porträtterar arbetets stora 

betydelse för individen och visar att ett intresse för det man gör är viktigt för att hitta energi till 

att utföra ett arbete. Jag vill i med denna studie försöka få klarhet i vad som får individer att Ge det 

lilla extra på sina arbetsplatser. Jag intresserade mig för offentlig sektor då min (något 

generaliserade) uppfattning var att där kunde finnas många olika motivationsfaktorer och 

drivkrafter. Detta delvis eftersom kommunen driver en diversifierad verksamhet som borgar för 

en mängd anställda med olika karaktärer och uppgifter och dels då jag var av tron att inkomst 

skulle spela en mindre framträdande roll som motiverande faktor än i viss privat verksamhet.   

Syfte och frågeställning 

 Då jag var intresserad av att undersöka motiverande faktorer för anställda i offentlig sektor 

utformade jag två breda frågeställningar att förhålla mig till i min insamling av analysmaterial. 

Eftersom Grundad teori valts som analysmetod påverkade detta mitt metodval även för 

insamlandet av analysmaterial. Jag valde därför att inte problematisera allt för mycket kring mitt 

valda ämne innan och ansträngde mig för att formulera så öppna frågeformuleringar som möjligt. 

 

 Vad beskriver mina studiedeltagare ger dem motivation att arbeta? 

 Finns det gemensamma tolkningar av drivkraft mellan deltagarna? 

Metod  

Följande del är en metodologisk diskussion kring mitt tillvägagångssätt i val av studiedeltagare, 

insamling av analysmaterial och analysprocess.  

Urval 

Urvalet av deltagare till denna studie skedde i två steg. Inledningsvis tog jag hjälp av två 

grindvakter, som genom centrala roller i och inblickar i mitt valda fält gav mig tillträde till fältet 

genom att tipsa om möjliga deltagare vilka de trodde skulle passa för min studie.  En svaghet i att 

använda grindvakter i urvalet av deltagare är att man som utförare av studien inte har en 
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överblick över fältet eller deltagarurvalet.38 Med andra ord så hade grindvakten i min studie stort 

inflytande över valet av deltagare och på så vis också över mina resultat. Hammersley och 

Atkinson diskuterar hur grindvakter genom selektion av studiedeltagare kan påverka studiens 

resultat.39 Det var därför viktigt för mig att i den inledande fasen av arbetet analysera eventuella 

tendenser eller trender i grindvaktens selektion av studiedeltagare. Då jag är av tron att min 

beskrivning av de deltagare jag sökte skulle påverka mina resultat var jag nogsam med att inte 

beskriva för mina grindvakter vilken typ av personer jag ville komma i kontakt med. Jag utgick 

från titeln på uppsatsen och bad om att få namn på anställda i kommunal sektor som 

grindvakterna ansåg ‖gav det lilla extra‖. 

 För att komma i kontakt med fler potentiella deltagare använde jag mig av ett snöbollsurval 

där jag lät mina befintliga deltagare leda mig vidare till nya.40 Detta upplever jag kan ha negativa 

konsekvenser för deltagarnas konfidentialitet då risk för igenkänning mellan dem blir större. Jag 

har dock lyft denna fråga med de berörda deltagarna som, medvetna om att de möjligen kan 

kännas igen av andra deltagare, ändå ville medverka i studien. 

Studiens deltagare 

Innan studien påbörjades bestämde jag mig för att inte avgränsa mig till en specifik nämnd inom 

kommunal sektor, då jag inte ville beskära mitt synfält eller bortse från att det kunde finnas 

gemensamma drivkrafter även i olika kommunala verksamheter. Studiedeltagarna arbetar på så vis 

inom såväl olika förvaltningar som i kommunägda bolag och är en blandning av naturvetare och 

humanister. Mina 5 studiedeltagare arbetar alla i kommuner med mellan 120 000- 140 000 

invånare. De tre kvinnor som deltar i studien är mellan 45-60 år, i studien kallas de för Eva, 

Carina och Marie. De har olika utbildningsbakgrunder och arbetar med utbildningsutveckling på 

olika nivåer och inom olika ämnen, projektledning och verksamhetsutveckling.  De två män som 

deltar i studien är omkring 35-45 år gamla och arbetar med regional utveckling samt 

evenemangsverksamhet i sina hemorter, vi kan kalla dem Göran och Anders. Deltagarna har 

arbetat olika länge i kommunal verksamhet, mellan 5-25 år.  

Fältobservation 

I denna studie valde jag att utföra två fältobservationer. Kodningen och analysen av den 

inledande observationen låg till grund för min intervjuguide som jag använde på samtliga 

intervjuer. Innan observationstillfällena valde jag att utforma breda frågeteman, för att i enlighet 

med fokuserad etnografi möjliggöra en så effektiv insamling av intryck som möjligt.41 Exempel på 

frågeteman var; Vad händer på arbetsplatsen? hur är personens kroppsspråk gentemot 

arbetskamrater? samt, hur beskriver personen sitt arbete och sin arbetsplats? Jag ville med 

observationerna få en bred bild av personernas arbete och syn på sitt arbete för att sedan kunna 

                                                 
38 Katrine Fangen, Deltagande observation (Malmö, 2005), s. 72. 
39 Hammersley, Paul Atkinson, Ethnography, 3:e uppl. (New York, 2007), s. 104. 

40 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 115. 
41 Hubert Knoblauch,‖focused ethnograpy‖ i Forum: Qualitative social research, vol 6, no 3, art 44, September 2005, s. 2. 
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utföra värdefulla intervjuer baserade på mina slutsatser från observationerna. Studiens omfång i 

tid gjorde att jag inte hade möjlighet att utföra en observation på samtliga deltagare, vilket jag tror 

hade varit av värde för studien. 

De båda observationerna skilde sig åt, främst i att min grad av deltagande inte var densamma. 

I den inledande observationen hade jag en mycket deltagande roll, vilket möjliggjorde en situation 

där jag och studiedeltagaren samtalade obehindrat och denne visade mig runt på arbetsplatsen. 

Fokus här låg inte på att notera vad deltagaren visade mig under observationen, utan snarare att 

försöka förstå varför denne gjorde detta.42 Under den andra observationen hade jag en mindre 

deltagande roll där jag observerade ett möte. En nackdel med denna typ av observation är att den 

kan verka stressande på deltagarna, något jag delvis upplevde på mötet.43 Jag försökte minska 

stressen genom att innan mötet presentera mig och min uppsats för deltagarna samt svara på 

eventuella frågor. Jag tydliggjorde också att jag enbart var där för att iaktta studiedeltagaren och 

att det var beskrivningar av dennes interaktion med resterande deltagare som skulle komma att 

stå med i uppsatsen. Detta gjorde jag också eftersom deltagarna på mötet inte hade möjlighet att 

på förhand ge sitt samtycke till att medverka.  

Kvalitativa intervjuer 

Samtliga fem intervjuer tog plats på deltagarnas arbetsrum. Detta upplevde jag var en fördel då 

deltagarna kände sig trygga och var på en plats där de kände att de hade kontroll. Eftersom 

många av mina frågor var så tätt sammankopplade till arbete och identitet upplevde jag det som 

en fördel att deltagarna befann sig på den ‖arenan‖ vid intervjutillfället. Att hålla intervjuerna på 

arbetsplatsen kan dock ha nackdelar i att det är lättstört (vilket jag erfor i en av mina intervjuer) 

samt att intervjuaren lätt hamnar i ett underläge.44 Detta upplevde jag var något som mina 

deltagare var medvetna om och motverkade genom att flertalet intervjuer hölls vid separata 

möblemang på kontoret och inte vid personens skrivbord. Intervjuernas längd varierade mellan 

en halvtimme till dryga en och en halv timme.  

Vid konstruerandet av min intervjuguide försökte jag formulera breda frågor där jag, i enlighet 

med litteratur, ville låta deltagarna styra frågornas ordningsföljd och tempo under intervjun.45 

Vikt lades vid att formulera frågor fria från kausala antaganden. Exempelvis ändrades frågan 

”Vad är syftet med ditt arbete?” till ”Finns det ett syfte med ditt arbete?” Skillnaden ligger här i att första 

frågan förutsatte att det fanns ett syfte med personens arbete. Utöver det ansträngde jag mig för 

att undvika negationer, exempelvis ”tycker du inte att ditt arbete är intressant?” 46, då denna typ av 

frågor tenderar att överföra mina åsikter på den intervjuade.  Samtliga intervjuer föregicks av en 

kortare pratstund som inte spelades in. De frågeteman som förberetts inför intervjuerna rörde, i 

                                                 
42 Katrine Fangen, Deltagande observation (Malmö, 2005), s. 143. 
43 Ibid, s. 156-157. 
44 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer (Lund, 2010), s. 65. 
45 Trost, s. 71. 
46 Ibid, s. 96. 
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grova drag, hur den intervjuade upplevde sin arbetsplats, hur arbete och privatliv korrelerade 

samt vilka mål och motiv den intervjuade hade med att arbeta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Grundad teori i min studie  

Mitt analysarbete påbörjade jag efter att transkriberingen av samtliga intervjuer var färdiga. Jag 

gick då igenom mina transkriptioner och markerade för hand de uttryck, ordval och yttringar som 

jag fann intresseväckande, exempelvis ”arbetskamrater ger glädje”. Jag försökte sedan att ta dessa 

uttryck ur sitt sammanhang, intervjun, och se på dem med nya ögon för att finna en djupare 

kunskap om vad de egentligen uttryckte. Jag fann samband eller likheter mellan flera uttryck och 

lade då ihop dem till en underkategori som jag döpte, till exempel nytänk. Jag analyserade dessa 

underkategorier och försökte finna liknande tendenser mellan dem och kunde på så vis skapa en 

större kategori med två eller tre underkategorier. Exempelvis skapades huvudkategorin jag har 

spelrum av underkategorierna frihet, fritid och nytänk.47  

Etik  

Under mina intervjutillfällen fanns det tillfällen då jag var tvungen att göra etiska 

ställningstaganden för att värna om studiedeltagarnas integritet men också utomståendes 

integritet. Under en intervju blev jag och studiedeltagaren avbrutna av dörrknackningar och två 

personer klev in i rummet för att ställa en fråga till min studiedeltagare. Jag valde att stänga av 

min diktafon så fort det knackade på dörren för att inte personen som kom in skulle spelas in 

utan sin vetskap. Jag valde dock inte att i efterhand ge information kring varför vi spelade in vårt 

samtal, utan lämnade det till studiedeltagaren att utveckla om denne kände det behovet.  

Under en annan intervju delgav studiedeltagaren mig, vad jag ansåg som, privata upplevelser 

som jag uppfattade att denne i efterhand kunde komma att ångra att han/hon delgivit. Efter att 

personen berättat detta hejdade jag denne och påvisade att det var ett stort förtroende jag fick 

och frågade om detta var information de ville att jag skulle utesluta ur den skrivna uppsatsen. I 

efterhand ser jag inte den känsliga informationen som värdefull för mina slutsatser i studien och 

jag hade därför inga problem med att utesluta den.  

I ett försök att säkra konfidentialiteten hos mina deltagare har jag valt att i den löpande texten 

inte sammankoppla deltagarna med deras yrken eller ålder, detta trots att det hade levandegjort 

mitt material ytterligare för läsaren. Detta då vissa av yrkena/posterna är lätt identifierbara och i 

kombination med könsidentifikation blir då konfidentialiteten låg. Jag har heller inte använt mig 

av längre citat då jag är av tron att ordval, meningsbyggnad och liknande kan vara igenkännande.  

                                                 
47 För mer utförlig beskrivning av Grundad Teori-metoder, se den gemensamma diskussionen under rubriken 

Grundad teori. 
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Introduktion till arbetsmotivation  

Arbetsmotivation kan i korthet beskrivas som de samlade bakomliggande motiverande faktorerna 

för att utföra ett arbete.48 Motivation är den energisamling som behövs för att driva ett arbete 

framåt.49 Gustavsson nämner, vid diskussion om arbetsmotivation, Shous tankar om att 

motivationen är ett resultat av hur väl individens förväntningar på arbetet och individens 

upplevelse av arbetet stämmer överens.50 Detta resonemang upplever jag öppnar upp för tanken 

att en individs motivation inte är fixerad, utan kan förändras i takt med att förutsättningar (eller 

upplevelsen) förändras. Att alla individer skulle motiveras av samma faktorer är på så vis 

osannolikt, likaså att en individ motiveras av samma faktorer under hela sitt yrkesliv.51 Min tanke 

är att exempelvis ålder, fysisk- och psykisk hälsa och familjeliv spelar in i individens motiv till att 

arbeta. Individbaserade drag tas upp i teori som ett exempel på element som påverkar motivation. 

Exempel på motivationsknutna drag är ‖accomplishment strive‖ (viljan att uppnå mål) ‖status 

strive‖ (viljan att uppnå hög status och dominans) och ‖communion strive‖ (viljan att komma 

överens och hålla sig väl med arbetskamrater) Dessa ser jag som inre egenskaper som är 

påverkbara av omgivningen och inte fixerade livet ut.   

Graden av arbetsmotivation kan, enligt Adrian Furnham, vara påverkbar av en rad 

arbetsrelaterade faktorer såsom exempelvis lön (uppfattar jag att jag tjänar vad jag borde?), 

arbetets natur (upplever jag mina arbetsuppgifter som spännande och intressanta?), den fysiska 

arbetsplatsens utformning, (trivs jag med mitt kontor och min arbetsplats?), möjligheter till 

avancemang (upplever jag en möjlighet att göra karriär här?), och stimulans (känns mina 

arbetskamrater trevliga och känner jag att jag utvecklas i mina arbetsuppgifter?).52 Björn Nilsson 

beskriver hur en individs mål, liksom en arbetsgrupps mål är en individs uppfattning om vad som 

motiverar denne och också en uppfattning om vad uppnåendet av dessa mål skulle innebära.53  

Liknande beskriver Vroom hur motivationen påverkas av individens unika förväntning av vad som 

ska ske då den uppnår ett mål.54 På detta vis kan det tänkas att flera individer kan ange samma 

motivationskälla eller drivkraft, men deras individuella tolkningar eller beskrivningar av denna 

motivationskälla kan vara helt olika. Detta upplever jag påvisar hur motivationsfaktorerna är 

individuellt konstruerade och på så vis svåra att mäta eller generalisera. 

Den kognitiva skolan inom arbetsmotivation ser på individen som en tänkande varelse som 

väger förväntad vinning mot upplevd potentiell förlust och som gör informerade val rörande 

huruvida ett mål är värt att sträva mot.55 Min upplevelse är att detta resonemang lyfter viktiga 

                                                 
48 Dahlgren, Dahlgren, Hur har du det på jobbet? (Stockholm, 1988 ), s. 19. 
49 Björn Nilsson, Samspel i grupp (Lund, 2005), s.54. 

50 Bengt Ove Gustavsson, Det goda tjänstearbetet (forskningsrapport 97:15, samhällsvetenskap) Högskolan 
Karlstad,CTF (Karlstad, 1998), s. 18. 
51 Adrian Furnham. The psychology of behavior at work 2:a uppl (New York, 2005), s. 277. 
52 Furnham, s. 280. 
53 Björn Nilsson, Samspel i grupp (Lund, 2005), s. 49, 55. 

54 Victor H Vroom, Work and motivation (San Francisco, 1995), s. 19. 

55 Vroom, s. 20,21. 
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aspekter såsom att individen är en reflekterande varelse som inte enbart handlar utifrån impulser, 

dock kan det tyckas att den känslomässiga dimensionen går förlorad i godtagandet att individen 

är beräknande i alla sina val. Det betonas i den kognitiva skolan att en individs upplevelser av sitt 

arbete är ett resultat av ett unikt samspel mellan arbetsmiljön och individen själv. På det sättet kan 

samma arbetsmiljö upplevas olika motiverande eller stimulerande av olika individer.56 Det 

betonas också att arbetet ska ses i relation till andra livssammanhang, främst fritid och familjeliv. 

Arbetet är på så sätt inte en oberoende faktor och arbetsmotivationen kan, enligt detta tankesätt 

vara påverkbar av flera faktorer utanför arbetet.57 

Arbetsmotivation kan alltså, baserat på ovanstående diskussion beskrivas som en individs 

upplevda drivkrafter att prestera på arbetet. Dessa är högst individuella och påverkbara av 

omvärlden såväl genom upplevelser av den sociala kontext man befinner sig i som förändrade 

förutsättningar på- och utanför arbetet.  

Drivkrafter hos anställda i kommunal verksamhet  

Nedan redogörs mitt material från mina fem intervjuer, samt kopplas till relevant litteratur. Under 

mitt analysarbete skapades följande huvudkategorier; Att utveckla och utvecklas som handlar om att 

växa som individ och att hitta nya sätt för verksamheten att utvecklas, Jag har spelrum som rör 

deltagarnas behov av egenkontroll över sin fritid och sitt arbete, Mitt arbete gör skillnad vilken 

handlar om att kunna känna en mening med det arbete de gör Att vara i ett sammanhang rör 

behovet av gemenskap och den trygghet det ger samt Att ha något att sträva mot som diskuterar mål 

och resultats vikt för engagemanget. Dessa kategorier är sedan uppdelade i mindre 

underkategorier som behandlar olika aspekter av huvudkategorin. Dessa kategorier ska inte ses 

som uteslutande av varandra utan samspelar och överlappar på ett antal ställen. Exempelvis 

kategorin står Att utveckla och utvecklas i nära samband med Jag har spelrum. 

Att utveckla och att utvecklas 

Deltagarna i studien uttryckte på olika sätt en vilja att utvecklas på sitt arbete och att i sin tur få 

utveckla den befintliga verksamheten. Att få tänka fritt och utmana sig själv för att kunna växa 

som människa diskuterades. 

Att få gå i frontlinjen för utveckling 

Att se lösningar och inte problem var något som Eva diskuterade som en viktig inställning för 

henne. Carina uttryckte att; ‖Problem, det är ju förtäckta lösningar.‖ Behovet av att få tänka fritt 

för att på så vis hitta nya sätt att utveckla sin verksamhet verkar viktig för många av deltagarna. 

Carina beskriver att utmaningar är viktigt för henne, då hon är starkt målinriktad och har en 

‖vinnarskalle‖, med en utmaning känner hon att hon ‖skjuter upp och hittar kraft‖. Hon menar 

                                                 
56 Dahlgren, Dahlgren, s. 25, 31-34. 

57 Dahlgren, Dahlgren, s. 27. 
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att utan utmaningar hamnar man i ‖dvala‖, ‖man blir ‖en sengångare‖. Nilsson menar liknande 

att ett arbetsmål ska vara utmanande för att väcka individens motivation att uppnå det. Detta för 

att individen ska få känna att den utnyttjar all sin erfarenhet och kompetens och på så vis kan 

känna att den uppnått något på toppen av sin kompetens när målet uppnåtts.58 

Många av studiedeltagarna diskuterade också glädjen i att få gå i frontlinjen för en utveckling 

och att få utveckla nya sätt att se på sin verksamhet. Föga förvånande kan tyckas, eftersom 

merparten av studiedeltagarna arbetar med verksamhetsutveckling på olika sätt. Frihet att få 

skapa nya koncept och idéer ses som viktigt för att upprätthålla motivationen. Göran säger att 

‖Utmaningar är en energikälla, absolut.‖ Fraser som ‖starta upp‖ ‖bygga upp‖ ‖göra nytt‖ och 

‖pionjär‖ förekom frekvent på intervjuerna vilket visar att deltagarna talar i termer av 

entreprenörskap och utveckling. Flera deltagare sa också att de skulle önska att entreprenörskap 

värderades högre i deras organisationer. Peter Docherty menar att en initiativrik, risktagande 

organisation med stor öppenhet för idéer och en tolerans skapar en optimal grund för lärande.59 

Det ständiga lärandet 

En av studiedeltagarna gav under en observation målande metafor där hon beskrev sitt yrkesliv 

som att vara den lilla bocken Bruse som måste lura det stora, elaka trollet för att få komma över 

bron och äta gräs. Hon menar att när man lyckats lura trollet växer man och blir starkare, ända 

tills den dagen då man inte behöver lura trollet utan kan stånga ner det från bron. Deltagaren 

lägger till att ‖Jag har haft många troll i mitt liv.‖ och syftar då på utmaningar i form av nya 

projekt, arbetsuppgifter och arbetsplatser. Att övervinna en utmaning (att lura trollet) gör, enligt 

deltagaren, att man växer. Docherty diskuterar aspekter av lärande och menar att anställda gynnas 

av att utvecklas inte enbart kompetensmässigt, utan i sociala färdigheter såsom förmåga att arbeta 

i grupp och i attityd genom exempelvis tolerans för olikheter.60 Carina menar att hennes arbete är 

berikande för henne som person och inte bara utvecklande ur ett arbetsperspektiv. Det är för 

flera deltagare viktigt att växa som människor under sitt arbetsliv.  

Varierande arbetsuppgifter ser Göran som en stor källa till motivation och ständigt lärande; 

‖jag har hittat min nisch genom att bara göra nya saker […] det är det jag trivs med‖. Eva 

uttrycker dock att variationen ibland kan vara hämmande för henens motivation; ‖Jag börjar bli 

trött på att börja om hela tiden.‖ Att arbeta mycket i projektform utanför ordinarie 

organisationsverksamhet, vilket flera av deltagarna har erfarenhet av och arbetar dagligen med 

upplever Eva stundtals som dränerande. Den frihet som ger möjlighet till kreativt flöde kan alltså 

bli hämmande också.  

 

                                                 
58 Björn Nilsson, samspel i grupp (Lund, 2005), s. 53. 

59 Peter Docherty, Läroriket (Solna, 1006), s. 137. 

60 Ibid, s. 125. 
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Jag har spelrum 

Under de fem intervjuerna diskuterade deltagarna relationen mellan sitt privatliv och sitt arbetsliv. 

En oro över att inte klara av ‖livspusslet‖ uttrycktes och ett behov av balans mellan arbete och 

fritid. Deltagarna uttryckte också en vilja att få kontrollera och forma sin arbetssituation såväl när 

det gäller hur som var de utför sitt arbete. 

Att hitta balans mellan fritid och arbete 

Livstillfredställelse är ett tillstånd som, enligt Dahlgren och Dahlgren, uppnås när fritid, arbete 

och familjeliv upplevs tillfredställande var för sig och i relation till varandra.61 Att de tre är 

påverkbara av varandra uttrycker mina studiedeltagare då de beskriver hur en svår eller jobbig 

period hemma påverkar arbetsinsatsen så till vida att man är trött eller har tankarna på annat håll. 

Liknande beskrivs hur en period av tungt arbete påverkar fritiden. Eva berättar exempelvis hur 

hon under tunga arbetsperioder ser hemmet och fritiden som en andningspaus och då helst vill 

stanna hemma och ta det lugnt över att gå ut och umgås med vänner. Fritidsaktiviteter och det 

sociala livet kan då bli lidande till förmån för återhämtning efter en arbetsdag. Fritiden och 

familjelivet placeras på detta sätt i beroendeställning till arbetet och det kan tyckas att arbetet står 

i maktposition jämte de andra livskomponenterna.62 Anders beskriver hur han anstränger sig för 

att inte låta sitt arbete påverka hans familjeliv negativt och han menar att det kräver egen struktur 

och viljestyrka för att kunna släppa jobbet, ta av sig kavajen och bli pappa när man kommer hem. 

Han menar också att det är i denna omställning som han kan koppla bort arbetet och finna ny 

energi. Trots detta beskriver han hur det kan bli en del mejlhantering och även samtal på 

kvällstid; ‖man lever med sitt jobb nästan dygnet runt… men inte så tillvida att det är 

betungande‖.  

Även Carina beskriver hur hon får lägga band på sig för att inte låta sitt engagemang för 

arbetet påverka hennes fritid. Hon beskriver att vila och återhämtning blir ett aktivt val hon gör 

för att ha ork och hälsan att arbeta länge. På detta sätt uttrycker deltagarna hur en balans mellan 

arbete och fritid/familjeliv blir viktig för att orka upprätthålla sitt engagemang och för att klara av 

att utföra ett krävande arbete under en längre tid. Göran berättar hur han efter arbetet tar en 

joggingtur för att rensa tankarna och ‖mala igenom‖ det som inte hanns med under dagens 

arbete. Han beskriver sitt arbete som så spännande att det blir svårt att sluta tänka på det enbart 

för att den schemalagda arbetstiden för dagen är över och att han därför använder sina 

joggingrundor som ett sätt att sätta punkt och komma till insikter rörande arbetet. Han skrattar 

och påpekar att han nästan borde skriva upp sina joggingrundor som arbetstid eftersom det ofta 

är på dessa som han kommer på bra lösningar att presentera på arbetet.  

Några deltagare diskuterar arbetsplatsen och arbetstiden som ickefixerade variabler. Carina 

säger att; ‖jag har inget 9-17 jobb‖ och ser detta som en positiv sida av hennes arbete, något som 

lockade henne med yrket. Hon menar att det är en fördel att kunna arbeta mellan 22-01 på natten 

                                                 
61 Dahlgren och Dahlgren, Hur har du det på jobbet? 3:e uppl (Stockholm, 1988), s. 26,27. 

62 Ibid, s. 29. 
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om man exempelvis vill spela fotboll med sina barn mellan 16-18 på kvällen. Frihet i när arbete 

utförs blir på så vis en faktor som spelar in på individernas livsplanering. Göran medger att han 

arbetar en del hemifrån på kvällstid och benämner det på följande sätt; ‖Jag läser en del 

arbetsmaterial på kvällarna också, för det hinner jag ju inte på dagarna och det är spännande så 

jag måste ju läsa färdigt.‖. Marie uttrycker samma fenomen när hon beskriver hur en arbetsdag 

kan kännetecknas av en ‖[…]hel del läsa på. Kanske inte under arbetstid så mycket, eller det är 

klart det blir ju arbetstid men det kanske jag gör hemma för det hinner jag inte så mycket här [på 

arbetet].‖ Flera studiedeltagare uttrycker att de skulle uppleva det som positivt om arbetsgivare 

lade vikt vid den totala arbetsprestationen snarare än den totala arbetstiden. Carina säger; ‖En del 

räknar minuter, men jag gör inte det[…]‖, detta eftersom hon ser sitt arbete som berikande för 

hennes person. Anders uttrycker en förhoppning om att en ny syn på arbete växer fram där 

arbetstid och arbetsplats ses på nya sätt och det är snarare den totala prestationen som bedöms. 

Giddens beskriver detta skifte i syn på arbetet och påvisar hur detta kan ha fördelar i flexibilitet 

för individen, men samtidigt mister den fysiska arbetsplatsen sin innebörd som social gemenskap 

och hemmet blir då en arena för både fritid och arbete vilket kan försvåra individens möjlighet att 

särskilja fritid och arbetstid.63  

 

Att skapa rum för kreativitet  

Flera av deltagarna diskuterade frihet som en positiv aspekt av deras arbeten och som en 

förutsättning för att deras kreativitet ska få blomma ut. Uttryck som att ‖få fria händer‖ och att få 

‖spelrum‖ förekom under flera intervjuer då deltagarna diskuterade arbeten som de upplevt extra 

spännande eller som de var extra stolta över. Här tydliggjordes de skillnader som förekom mellan 

att arbeta i en förvaltning och i ett kommunägt bolag, den deltagare som bedrev sin verksamhet i 

bolagsform upplevde generellt en större frihet och större spelutrymme än de deltagare som 

arbetar i förvaltningar. Detta då en förvaltning är mera styrd och direkt påverkningsbar av den 

politiska organisationen än bolaget som för visso är ägt av samma organisation men trots det har 

större möjlighet att bedriva sin verksamhet mindre reglerat av kommunen. I teori diskuteras dessa 

tankar om frihet i termer av egenkontroll och beskrivs som individens möjligheter att påverka 

sina arbetsuppgifter och arbetssituation.64 Töres Theorell menar att en förändrad arbetssituation 

som medför en förminskad grad av kontroll påverkar risken för ohälsa och stress hos individen.65 

Fenomenet diskuteras främst som ett negativt samband, att ökad kontroll skulle leda till bättre 

hälsa diskuteras inte av Theorell.  

Att ha frihet att kunna prestera mer eller mindre i perioder uttrycker Anders då han säger att 

det är viktigt att få ha en svacka; ‖du kan inte hela tiden vara på topp, utan måste få gå ner‖. Eva 

                                                 
63 Anthony Giddens, Sociologi, 4:e uppl (Lund, 2007), s. 571ff. 

64Töres Theorell ‖psykosociala faktorer- vad är det?‖ i Psykosocial miljö och stress, red. Töres Theorell (Studentlitteratur, 

2003), s. 67 

65Ibid, s. 69. 
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pratar om vikten att ha ett ‖frirum‖ och ett utrymme att själv få skapa. Detta ‖frirum‖ är för Eva 

en möjlighet att få utlopp för sin kreativitet. Hon talar om ‖ordning och oreda‖ där ‖oredan‖, 

föder kreativiteten och måste få existera för att engagemanget ska upprätthållas. Marie berättar 

om hur hon under en period i sitt arbetsliv fick välja sina fokusfrågor fritt och kunde arbeta med 

det som intresserade henne. Hon berättar också med ett skratt hur hon i ett projekt ‖fick helt fria 

händer och kunde vara hur tokig som helst‖, handlingsutrymme här möjliggjorde för Marie att 

nyttja sin kreativitet och visade också på ett förtroende från arbetsgivaren. Dahlgren och 

Dahlgren påvisar att individer med hög grad av egenkontroll generellt har större förmåga att se en 

ökad kravbild som en utmaning än individer med låg egenkontroll över arbetssituationen.66  

Mitt arbete gör skillnad 

Studiedeltagarna uttryckte alla en känsla av att det är viktigt att ens arbete gör nytta för någon 

annan. Detta diskuterades såväl på individnivå som på en större, samhällelig nivå. Gemensamt för 

dem alla var att de alla ville känna att deras arbete hade en betydande effekt. Studiedeltagarna 

menar också att det är viktigt att få vara med och styra organisationens riktning för att på så vis 

kunna känna att de står bakom de organisatoriska målen. 

 

Att arbeta för någon annan  

Dahlgren och Dahlgren för fram en tanke om att det för individen är viktigt att kunna se ett 

samband mellan det egna arbetet och samhället i stort och att uppleva sitt arbete som nyttigt.67 

Deltagarna Eva och Carina diskuterade detta utifrån att göra skillnad för den enskilda individen, 

att hjälpa en elev att få godkänt i betyg, eller att varje individ ska ha tillgång till utbildning och 

bildning. Marie, Anders och Göran uttryckte en vilja att göra sina städer attraktiva för 

medborgare och besökare. Göran beskriver hur han önskar att kommunen ska nyttja sina medel 

på ett så optimalt sätt som möjligt så att de kommer många till dels.  

Eva och Anders uttrycker att det är viktigt att få vara med och influera de riktlinjer och 

visioner som kommunen antar. Siv Their diskuterar detta och menar, likt Dahlgren och Dahlgren 

att det kan verka tryggande och meningsfullt för individen att kunna se sitt arbete 

sammankopplat med resten av samhället. En helhetsbild hjälper då individen att se hur hennes 

arbete i praktiken gör skillnad och varför det behövs.68 Att som anställd ha en medbestämmande 

roll främjar individuella initiativ och kreativitet, vilket flera deltagare beskriver som grundpelarna i 

deras engagemang.69  

Under några av intervjuerna kom lön upp vid diskussion kring varför man arbetar, dock 

framhöll samtliga individer att det inte är för lönen de har valt att arbeta i kommunal sektor utan 

                                                 
66 Dahlgren och Dahlgren, s. 39. 

67Ibid, s. 25. 

68 Siv Their, Det pedagogiska ledarskapet (Mariehamn, 1998), s. 31. 

69 Dahlgren och Dahlgren, s. 57. 
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av andra, mera ideologiska skäl. Samhällsnytta och att göra en värdefull insats för samhället sågs 

som mera värdefullt för individen. Eva beskriver hur hennes arbete i kommunal sektor har blivit 

en del av henne som hon är stolt över, hon beskriver det som att hon är en del av något större 

och något viktigt, ‖[…]man får en identitet.‖. Vikten av att vara ödmjuk framhölls och Anders sa 

att i kommunal sektor kan man aldrig ‖[…]bygga monument över sig själv.‖ Med detta menade 

han att kommunal sektor, i större utsträckning än privat såg till den gemensamma insatsen istället 

för individens enskilda insats. Att arbeta i en politiskt styrd organisation omtalades ibland som en 

nackdel då detta styrsätt såg som långsamt, dock uttryckte flera deltagare att den demokratiska 

värdegrunden var både viktig och hedervärd och möjliggjorde en delaktighet i beslutsfattning, 

som enligt Dahlgren och Dahlgren föder motivation och arbetstillfredställelse.70  

 

Att stå för det man gör 

Under flera intervjuer framkom hur det är viktigt att som anställd kunna stå för de värderingar 

som organisationen står för. Eva uttrycker att det är viktigt att ha en stark värdegrund och inte 

‖sälja bort sig själv‖. Att reflektera över varför man gör sitt arbete och om det är rättfärdigat är 

för Marie viktigt då hon stundtals, i sin ledarroll måste fatta beslut som involverar pengar som 

naturligt kommer från skattemedel. Hon säger dock att detta på inget sätt gör henne till ett 

helgon utan hon tycker att denna reflektion är viktig för hennes egen skull också. Även Göran 

säger mot slutet av intervjun att det var nyttigt att stanna upp lite och ifrågasätta varför han 

jobbar, för att inte förlora sig i rutinen av att arbeta. Flera deltagare uttrycker en genuin passion 

kring sina arbeten. Carina berättar hur hon älskar det skolämne hon arbetar med att utveckla och 

Eva säger att hon brinner starkt för allas rätt till bildning som en demokratisk rättighet.  

Ärlighet gentemot sig själv och sin arbetsgivare diskuterades ett flertal gånger. Marie skildrar 

hur hon vid flera tillfällen tackat nej till projekt då hon inte kände att hon brann för arbetet och 

hon trodde på så vis inte att hon skulle göra ett så gott arbete med det som någon som hade 

större intresse för det. Flera deltagare sa att den dagen de inte intresserade sig för sitt arbete skulle 

de avgå. Carina säger; ‖Den dagen det inte är kul att gå till jobbet slutar jag!‖. Även Anders 

uttrycker denna åsikt då han säger; ‖Den dag jag vaknar och känner ‘tusan, jag ska gå till jobbet, 

vad tråkigt‘ den dagen kommer jag att sluta.‖ Han menar dels att han inte vill arbeta med något 

som inte intresserar honom, men också att han då inte skulle vara en bra arbetskraft och därför 

borde sluta sitt uppdrag. Det menas också att om man inte kan stå för de ideologiska riktlinjerna i 

kommunen, eller på annat sätt inte håller med om organisationens visioner så har man en 

skyldighet att söka sig någon annanstans. Att deltagarna beskriver det sitt arbete som ‖kul‖ kan 

kanske se som att de har ett brinnande intresse för sitt arbete och sina arbetsuppgifter. Att det är 

‖kul‖ att gå till arbetet tänker jag, i detta fall, snarare är ett resultat av ett engagemang som spirar 

ur ett intresse för arbetet. I efterhand hade det varit intressant att fråga deltagarna vad som hade 

gjort arbetet ‖tråkigt‖ för att på så sätt utkristallisera de faktorer som påverkar trevnaden.  

                                                 
70Ibid, s. 25. 
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Att vara i ett sammanhang 

Samtliga studiedeltagare uppehöll sig vid någon tidpunkt under intervjuerna vid den omedelbara 

sociala närvaron på arbetet och hur denna kunde upplevas bidra till- eller hindra motivation. 

Detta diskuterades främst utifrån två aspekter, att ha en gemenskap med arbetskamrater samt hur 

motivationen kan öka om man omger sig med duktiga och energigivande kollegor. Även de 

positiva effekterna av att ha en referensgrupp diskuterades av flera deltagare.  

Vi-känsla  

Att i sitt arbete ha en gemenskap och kontakt med människor runt sig är enligt Dahlgren och 

Dahlgren en viktig komponent som kan påverka arbetsglädje.71 Större delen av våra liv spenderar 

vi delaktiga i mindre grupper vilka spelar en avgörande roll för vår känsla av delaktighet och 

mening.72 Deltagarna i min studie uttrycker att arbetskamraterna uppfattas som en bidragande 

faktor till arbetsvälmående. De beskriver hur det är viktigt att ha en omgivning som ger känsla av 

tillhörighet och sammanhang. Detta beskriver Eva är viktigt för hennes produktivitet och 

kreativitet. Marie diskuterar också hur energirika kollegor kan höja hennes egen motivationsnivå, 

det är därför gynnsamt att arbeta med kollegor som ‖[…]har lite driv och som vill någonting.‖. 

Hon exemplifierar från ett tidigare arbete där hon upplevde kollegorna som väldigt energirika och 

hon beskriver hur det var ‖[…]en verklig lycka att komma in i ett sånt engagerat gäng.‖.  

Eva, Carina och Göran beskrev också hur de upplever en tillfredställelse i att vara en del av en 

större organisation som kommunen. De, tillsammans med Marie och Göran pratar om 

kommunen och sin arbetsplats som vi och beskriver hur de varit en del i att olika projekt och 

verksamheter gått framåt. Eva exemplifierar känslan med den målande historien om en 

stenhuggare som istället för att berätta att han högg sten sa att han var med och byggde en 

katedral. Att få vara delaktig i en grupp som gör att vi känner oss meningsfulla är, enligt Björn 

Nilsson stärkande för den egna självbilden och kan bidra till formandet av en social identitet och 

en gruppidentitet. Identifiering med sin arbetsplats, eller sitt arbetslag kan på så vis möjligen 

stärka individen och ge den en trygg grund för arbetsprestation.73 

Att omge sig med kompetens 

Anders beskriver hur hans roll som ledare på arbetsplatsen blir roligare då han har duktiga 

medarbetare; ‖Jag har väldigt självgående och kompetenta personer runt mig.‖. Detta gör att han 

får mer tid att spendera på att utveckla verksamheten.  Liknande berättar Marie hur hon ser 

kompetenta arbetskamrater som en styrka och en sporre. Att arbeta i det tidigare nämnda 

arbetslaget gav ett självförtroende; ‖det fanns liksom ingenting vi inte klarade av‖. Att ha kunniga 

                                                 
71 Dahlgren, Dahlgren, s. 25. 

72 Nilsson (2005), s. 14. 

73 Ibid, s. 22. 
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medarbetare ser hon som en viktig komponent som gör att hennes arbete blir roligare och mer 

intressant. Litteraturen påvisar att en grupp, för att fungera optimalt, kan innehålla en rad olika 

roller och funktioner. Exempelvis kan det i en grupp finnas en ledare, en idéspruta, en 

genomförare och så vidare. Att alla medlemmar är trygga och kvalificerade för sina roller skapar 

på så sätt en produktiv situation där medlemmarna har spelrum att skapa.74 

Utöver den omedelbara närheten av arbetskamrater diskuterade flera studiedeltagareer 

tryggheten i att ha en referensgrupp inom sitt yrke eller arbetsområde. Referensgruppen kan 

definieras som en grupp man ser upp till och till viss mån identifierar sig med (exempelvis genom 

ett delat yrke). Referensgruppens roll, för studiedeltagarna var att agera som ett skyddsnät, en 

samlad bank av kunskap att ta hjälp av om problem skulle uppstå. Carina beskriver hur hon 

genom åren knutit kontakter inom sin yrkeskår, vilka hon känner ett stöd av och kan ringa om 

hon skulle stöta på problem hon inte själv kan lösa i sitt arbete. Marie beskriver referensgruppen 

som en trygghet; ‖Jag är aldrig ensam i min roll.‖ och Anne säger att hennes referensgrupp 

‖[…]ger en väldig styrka.‖ Att ha en trygg och inspirerande omgivning med kunskap och 

kompetens ses alltså av mina studiedeltagare som en faktor som bidrar till trygghet och en positiv 

känsla vilket möjligen kan ses som en förutsättning för motivation. 

Att ha något att sträva emot 

Flera deltagare tog upp vikten av att ha en framtidsvision att sträva mot, tillika kortsiktiga mål. De 

reflekterade också över huruvida ett tydligt resultat eller en produkt var viktig för deras 

arbetsinsats. 

Att kunna uppnå mål och visioner 

Björn Nilsson skriver att behov och mål är de två saker som för människor samman, mål kan ta 

olika form och existerar på organisatorisk såväl som personlig nivå. Mål kan vara långsiktiga eller 

kortsiktiga samt uttalade eller outtalade.75 Deltagarna beskrev under intervjuerna hur ett mål som 

är uppnåeligt är viktigt för känslan av att ha presterat något. Att sedan ha långsiktiga mål, eller 

visioner är viktigt så tillvida att en känsla för organisationens basfilosofi eller inriktning kan styra 

de anställdas energiflöde i rätt riktning.76 Flera deltagare uttryckte att de ibland upplever en 

trötthet eftersom visionen och det mest grundläggande målet för en kommun är att förbättra 

villkoren för medborgarna och på så sätt blir man aldrig färdig, man når aldrig de grundläggande 

målen. En deltagare generaliserade med ett skratt kommunens vision till ‖allt gott åt alla‖ för att 

illustrera det omöjliga i att nå de visionära målen. Marie menar att nåbara mål blir viktigt för att 

kunna känna att ‖[…]jag har uppnått lite men är ännu inte där.‖ Konkreta mål där resultatet kan 

mätas är stimulerande för motivationen då de ger en omedelbar tillfredställelse i att ha uppnått 

                                                 
74 Dahlgren, Dahlgren, s. 76, 80. samt Edgar H. Shein, Organizational Psychology 3:e uppl (New Jersey, 1994), s 156. 

75 Nilsson (2005), s. 47,48. 

76 Siv Their, s. 78. 
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det man satte ut för att göra.77 Anders uttrycker det då han beskriver hur besökssiffror, 

hotellbokningar, biljettförsäljning och liknande kan mätas och jämföras för att påvisa huruvida 

målet, att öka en stads attraktivitet, håller på att uppnås. Ett annat mätbart mål som togs upp på 

intervjuerna var att alla elever i årskurs nio får godkänt i samtliga grundämnen.  

De personliga målen med arbetet behöver inte nödvändigtvis vara detsamma som de 

organisatoriska, enligt somliga deltagare. De kan dock inte stå i kontrast till de organisatoriska. 

Exempel på personliga mål som togs upp är ‖[…]att vara i nuet, i detta möte.‖ eller ‖Att ha roligt 

på jobbet.‖ Att få delta i ett sammanhang och få känna sig viktig kan vara ett outtalat, personligt 

mål som inte motarbetar verksamhetsmålen.78 Några deltagare uttryckte att de inte hade några 

uttalade personliga mål, Anders säger exempelvis att det är slumpen och hans oförmåga att säga 

nej som har lett honom till den plats han är idag. Vid eftertanke lägger han också till ‖Jag borde 

kanske tänka ut vad jag ska bli när jag blir stor…‖. Även Eva säger att hon inte har haft några 

långsiktiga karriärmål; ‖jag är inte så beräknande utan det har ordnat sig ändå‖.  

Att se resultat av sitt arbete 

 Att kunna se ett tydligt resultat av sitt arbete uttryckte flera deltagare som något viktigt för att 

känna tillfredställelse med sitt arbete. Att avsluta ett långvarit arbete eller projekt beskrivs som en 

urladdning. Att detta arbete resulterar i någonting omedelbart märkbart lyfter vissa deltagare som 

viktigt. Marie berättar om när hon, tillsammans med sin arbetsgrupp arrangerat ett event som fått 

betydligt fler besökare än hon trott. Hon beskriver känslan av att, tillsammans med sin 

arbetsgrupp se det fulla event-området som en ‖kick‖ och en ‖AHA-upplevelse‖. Anders 

beskriver liknande hur känslan av att vara en del av ett lyckat arrangemang ger honom energi att 

orka fortsätta sitt arbete, han säger såhär; ‖fasen vilken tillfredställelse, och jag är en ganska viktig 

del av att det hänt‖. Marie säger att hade hon inte sett ett resultat efter ett eller två års jobb hade 

hon funderat på att byta arbete. Flera av deltagarna hade på sina kontor upphängda utmärkelser 

eller andra typer av prestationsbekräftelser, när jag under min observation diskuterade detta sa 

deltagaren att det ger en känsla av att ha uppnått något och en påminnelse om att ens prestationer 

är värdefulla. Siv Their redogör för hur en upplevelse av att ha lyckats med något sporrar till 

ytterligare framgångsförsök.79 På detta sätt blir ett lyckat projekt en energikälla att ösa ur i 

framtida arbetsuppgifter. Ett lyckat arbete, vilket enligt somliga deltagare ger en kick, blir på så vis 

något man önskar uppleva igen och en källa till motivation. 

Baksidan med att avsluta ett lyckat projekt uttrycker deltagarna är den tomhets om kan infinna 

sig när det är över. Marie, Anders och Eva beskriver denna känsla som ‖ett vakuum‖, ‖en 

baksmälla‖ ‖dagen efter ett bröllop‖ och ‖som att föda barn‖. Då, uttrycker deltagarna, är det 

viktigt att ha spelrum för återhämtning och ny energiinsamling. Energiinsamlingen gör de på 

                                                 
77 Nilsson (2005), s. 52. 

78 Ibid, s. 47ff. 

79 Siv Their, s. 43. 
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olika sätt, flera åker på kurser eller föreläsningar, andra lägger mer tid på familjelivet och fritiden 

för att ladda om.  

Avslutande diskussion  

I denna avslutande del av mitt antologibidrag vill jag knyta ihop min analys och påvisa eventuella 

tendenser i materialet som kan försöka besvara mina frågeställningar. Dessa diskuteras utifrån 

antologins övergripande frågeställning rörande identitetsskapande. Jag vill också föra en kort 

diskussion kring- och redogöra för hur mina deltagare beskriver sitt arbete i offentlig sektor. I 

mitt arbete har jag upplevt en stor trygghet i att kunna reflektera kring mitt material utifrån 

litteratur. Jag upplever Björn Nilssons resonemang kring grupptillhörigheter ur ett 

individperspektiv som värdefull för min diskussion. På ett liknande sätt diskuterar Goffman 

rollbesättning och identitet vilket har bidragit med djup och nyanseringar i min analys. Även 

Dahlgren, Dahlgren har varit mig behjälpliga, främst i resonemangen kring livstillfredställelse, 

arbetstillfredställelse och egenkontroll.80 Jag har också valt bort en del litteratur som jag inte 

upplevde var förenlig med mitt socialkonstruktionistiska perspektiv, exempelvis har Abraham 

Manslow och Frederick Herzberg utvecklat teorier kring arbetsmotivation där motiverande 

faktorer rangordnas från de mest basala behoven till mera spirituella.81  

Att alla mina deltagare är passionerade i sina arbeten var något jag upplevde väldigt tydligt när 

jag mötte dem och fick chans att ta del av deras tankar kring sina arbeten, sitt engagemang och 

dem själva. De uttryckte att det fanns en rad faktorer som spelade in för att skapa och bibehålla 

motivationen hos dem. Gruppgemenskapen och att bli bekräftad av sin omgivning på arbetet 

togs upp i termer av att bli sedd för sin prestation men också för sin person. Enligt Goffman 

agerar individen utifrån olika, enligt denne, traditionella handlingsmönster i olika situationer.82 

Detta kan exempelvis vara yrkesrollen, rollen som förälder eller kamrat. Det är genom att 

förmedla ut en självbild till sin omgivning och sedan få den bekräftad av omgivningen som denna 

självbild kan bli individens ‖verklighet‖, identiteten internaliseras.83 Deltagarna i min studie, som 

av delar av sin omgivning beskrivits som engagerade individer kan på så vis identifiera sig med 

den självbilden. På detta sätt påverkas individernas identitetsskapande av deras motivation och 

vise versa. Att bli erkänd och respekterad för det man presterar samt att känna att man är 

berättigad de finansiella medel man har fått för att utföra sitt arbete är för deltagarna viktiga för 

att känna en tillfredsställelse på arbetet. 

Att få frihet och spelrum att utnyttja sin kreativitet sågs av deltagarna som något viktigt som 

främjade deras motivation mycket. Dock påvisades det att detta spelrum, kombinerat med att 

vara en driven och engagerad individ ofta gjorde att arbetet inkräktade på fritiden och familjelivet. 

                                                 
80 För en grundligare diskussion kring dessa teoretiska resonemang, se sektionen benämnd ‖Drivkrafter hos anställda 

i kommunal sektor‖ 

81 Se exempelvis Furnham, s. 270 ff. 

82 Erwing Goffman, Jaget och maskerna 4:e uppl (Stockholm, 2004), s. 15. 

83 Goffman, s. 25. 
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Individernas livsvillkor påverkades på så vis då de hade stor kontroll över sina liv och tidvis valde 

att låta arbetet följa med hem i form av läsning på kvällarna eller uppehållna tankar. Frihet som 

en motiverande faktor tog sig också uttryck på arbetsplatsen där en självständighet i utförande 

och val av arbetsuppgifter ‖släppte lös‖ deltagarnas engagemang och kreativitet och lät dem 

skapa. Dessa tankar kan möjligen ha varit mer främmande om jag hade valt andra typer av 

deltagare. Mitt urval, som bestod av individer (som alla arbetade med utveckling och utredning på 

olika sätt) kan vara ovanligt framåtsträvande individer med positiv inställning till förnyelse och 

stort behov av frihet. Det påpekades också under en intervju att det var en stor förmån att få ha 

denna typ av tids- och rumsliga obundenhet. Giddens påvisar hur denna utveckling skapar en 

polarisering mellan de yrken som är fria i denna bemärkelse och de mera rutinartade, platsbundna 

arbetsuppgifter.84 Det finns på så vis en fraktion mellan hög och lågutbildad arbetskraft inom 

ramen för kommunal verksamhet.  

En av frågorna jag har velat formulera ett svar på i min studie är hur engagemang tar sitt 

uttryck bland mina studiedeltagare. Jag har också under mitt arbete resonerat kring vilka 

förutsättningar som krävs för att ett engagemang ska komma till uttryck. Mina slutsatser har blivit 

att deltagarnas engagemang blir synligt för omvärlden genom deras hängivelse till arbetet som gör 

att de inte drar en skarp gräns mellan arbetstid och fritid samt att de för omvärlden upplevs ge 

mycket energi vilket ‖smittar av sig‖ på deras omgivning. För att dessa uttryck ska komma till 

dagen krävs en arbetsmiljö där individerna blir bekräftade och får utvecklas. En trygg hemmiljö 

påvisas också som en förutsättning för att orka upprätthålla ett arbetsengagemang.  

Att arbeta med den här studien har varit både givande och intressant för mig som utförare. Jag 

har fått en bredare inblick i kommunal verksamhet och har fått träffa inspirerande människor 

som har delgivit mig sina historier och tankar. Studien har lämnat mig med insikten om att 

engagemang till sitt arbete är något att förvalta och ta vara på, inte minst för arbetsgivare. Utan 

engagemang och drivkraft stagnerar organisationsutvecklingen och frågan är då, hur ska 

kommunal verksamhet kunna möta samhällets växlande krav? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
84 Giddens, s. 571. 
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Ung och partipolitiskt engagerad  

Av: Anna Johansson 

Inledning  

‖Vare sig vi vill det eller ej är emellertid allas liv påverkade av vad som sker i den politiska sfären 

[...]‖ skriver Anthony Giddens.85 Om alla individer påverkas av vad som sker inom politiken hur 

kommer det sig då att det är så få som aktivt försöker påverka utvecklingen i samhället? Jag som 

utförare av denna studie är själv en sådan som försöker ‖hänga med‖ i vad som händer politiskt, 

älskar att klaga på samhällsutvecklingar eller prisa nya lagförslag. Trots ett samhällsintresse 

sträcker sig mitt aktiva handlande aldrig längre än ett klick på ‖gilla‖-knappen på en politisk 

facebookgrupp eller till valurnan den tredje söndagen i september varje valår. Vad är det då som 

får individer som är i samma ålder som jag själv att gå ett steg längre? Att faktiskt ta ett aktivt 

beslut och ett ansvar för den politiska utvecklingen i Sverige, utan att få en ekonomisk vinning av 

det? Vad är deras drivkraft? Och vad är det vi andra faktiskt missar i och med vårt mer passiva 

sätt att förhålla oss till politiken? 

Syfte och frågeställning  

Mitt syfte med denna studie är att studera vad ungdomar som är partipolitiskt engagerade 

beskriver som drivkrafter bakom sitt politiska engagemang, vad de anser motiverar dem till ett 

fortsatt engagemang och hur detta skulle kunna tolkas i relation till identitetsskapande.  

 

 Vad beskriver deltagarna i studien som drivkrafter bakom sitt politiska engagemang? 

 Hur skulle deltagarnas politiska engagemang kunna tolkas i relation till 

identitetsskapande? 

 

Metod 

I följande del presenteras och diskuteras metodologiska tillvägagångssätt i min studie. Det som 

kommer att behandlas är mitt urval, presentation av deltagare i studien, tillvägagångssätt vid 

insamling av material och analysprocess.    

Urval  

I min studie har fem individer deltagit. Valet av studiedeltagare har sin grund i att de alla har en 

ledande position inom respektive parti och de är också partiernas ansikten utåt.  Jag har hittat 

                                                 
85 Anthony Giddens, Sociologi, 4:e uppl. (Lund, 2007), s. 618. 



 24 

deltagare till min studie via ett så kallat bekvämlighetsurval vilket innebär ett urval som bygger på 

de studiedeltagare som för tillfället är lättillgängliga för mig som utförare av studien.86 Jag ville i 

mitt urval skapa en variation mellan deltagarna i studien och har därför valt ungdomar med olika 

partitillhörigheter, kön och utbildning. Ett problem vid ett bekvämlighetsurval kan vara att 

deltagarna inte blir representativa för den grupp de ska representera.87 Alla deltagare i studien har 

liknande funktion inom respektive parti, vilket skulle kunna bidra till att de inte blir representativa 

för gruppen ‖partipolitiskt aktiva ungdomar‖. I min studie anser jag dock att mitt urval inte 

behöver vara representativt för hela gruppen då det främst är den enskilda individens syn på sitt 

engagemang som jag vill studera. Ett annat tillvägagångssätt för att göra ett urval är ett så kallat 

snöbollsurval, där en första deltagare i studien kan användas för att hitta ytterligare deltagare.88 

Till min studie sökte jag deltagare från olika partier vilket bidrog till att jag ansåg att ett 

snöbollsurval inte var lämpligt för att skapa det urval jag eftersökte. Ett bekvämlighetsurval anser 

jag i min studie bidrar till en minskad risk för identifikation mellan mina deltagare då de inte är 

engagerade inom samma parti.  

Studiens deltagare  

Alla deltagare i studien verkar inom samma landsting men är bosatta i olika städer. Mitt urval 

består av deltagare från riksdagspartier både i regerings- och oppositionsställning och även en 

studiedeltagare som tillhör ett parti som inte sitter i riksdagen. Alla studiedeltagare har ledande 

positioner inom respektive ungdomsparti och uppdrag inom ordinarie parti. Deltagarna i studien 

är omkring 20-25 år gamla.  Jag har i min studie tre kvinnliga deltagare och två manliga deltagare.  

De kvinnliga deltagarna; Sara, Carolina och Maja har alla varit partipolitiskt aktiva sedan tidiga 

tonåren. Av dessa är två studerande på eftergymnasial utbildning och den tredje arbetar som 

politisk sekreterare för sitt parti. Maja har ett delat medlemskap mellan två partier men har främst 

en aktiv roll i ett utav sina partier. Två av de kvinnliga deltagarna i studien har en plats i 

kommunfullmäktige. De två manliga deltagarna i studien, Tobias och Johan, har båda varit 

partipolitiskt aktiva i mindre än fem år. En av de två manliga deltagarna i studien studerar på 

eftergymnasial utbildning och den andra deltagaren förvärvsarbetar. Båda två är så kallade 

fritidspolitiker och en av dem har en plats i kommunfullmäktige.  

Fältobservation 

 I inledning av mitt fältarbete genomförde jag en deltagande observation, vilket innebar att jag 

deltog i den aktivitet som genomfördes, för att på så sätt få en ökad förståelse för den kontext 

som studiedeltagarna är verksamma i.89 Materialet från observationen avsåg också att vara ett stöd 

i utformandet av en frågeguide inför intervjuerna. Steinar Kvale menar att innan en intervju 

utförs kan ett deltagande i studiedeltagarens kontext vara ett sätt att få en förförståelse för vilka 

                                                 
86 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 114. 
87 Ibid, s. 114. 
88 Ibid, s. 115. 
89 Katrine Fangen, Deltagande observation (Malmö, 2005), s. 31. 
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teman som kan vara av värde att behandla i en senare intervju.90  Min observation genomfördes 

utan tydlig frågeställning. Anledningen till detta var att materialet sedan skulle analyseras utifrån 

ett Grundad teori-analysperspektiv där enligt Katrine Fangen en frågeställning istället ska 

utvecklas under fältarbetet.91  Min observation hade dock ett övergripande fokus, att studera 

engagemang hos ungdomar och specifikt i observationen hur deltagarna i studien agerar i ett 

politiskt sammanhang. Jag genomförde min observation under en så kallad kafékväll arrangerad 

utav ett ungdomsparti. Min observation utfördes som en icke-dold observation på så vis att 

deltagaren var medveten om min roll som utförare av en studie.92 Det fanns individer i detta 

sammanhang som inte visste om min roll. Dessa individer har dock inte behandlats i min analys 

då min observation syftade till att studera den deltagare som var med i studien och inte generellt 

ungdomar som är politiskt aktiva inom ett parti.  

Kvalitativa Intervjuer 

Jag ville i min studie undersöka deltagarnas egen syn på sitt politiska engagemang. Jag har därför 

valt att göra kvalitativa intervjuer i syfte är att fånga deltagarnas egna uppfattningar och 

perspektiv på det ämnet som ska studeras.93 Jag har utfört fem kvalitativa intervjuer som pågick 

mellan cirka 30-60 minuter. Intervjuerna har varit så kallade semi-strukturerade. Jag har då använt 

mig av en frågeguide som behandlar de teman jag ville beröra under intervjun men har kunnat 

vara flexibel för följdfrågor och haft möjlighet att behandla ytterligare aspekter som uppkom 

under intervjuerna.94 Att använda sig av en frågeguide är ett bra stöd för intervjuaren under 

intervjun och underlättar också i jämförelsen av olika intervjuer, då den ger en struktur till 

samtalet.95 Vikt har lagts vid att välja platser för intervjun som gör att deltagarna i studien kan 

känna sig bekväma och avslappnade. Tre av mina intervjuer har genomförts på platser som är 

valda av respektive deltagare. De andra två har efter mitt förslag genomförts i universitetets 

lokaler. Intervjuerna registreras genom ljudupptagning. Detta för att jag som utförare av studien 

under intervjun ska kunna fokusera helt på samtalet och ämnet utan att behöva skriva 

anteckningar. Ljudupptagningar bidrar också till ett material som blir mer nyansrikt och en grund 

för en djupare analys då även deltagarnas tonfall, ordval och röstläge registreras och bevaras.96 

Materialet har sedan transkriberats för att kunna jämföras och analyseras tillsammans med övrigt 

material.  

 

                                                 
90 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund, 1997), s. 92. 
91 Fangen, s. 35. 
92 Bryman, s. 279. 
93 Kvale, s. 32. 
94 Bryman, s.301. 
95 Eva Fägerborg, ‖Intervjuer‖ i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser & Magnus Öhlander (Lund, 1999), s. 64. 
96 Fägerborg, s.67.  Samt Kvale, s. 147. 
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Grundad teori i min studie 

Jag har använt mig av Grundad teori-analysprocess, för att få en förståelse för mitt insamlade 

material och på så vis försöka finna gemensamma nämnare, samband och teorier. 97 Till en början 

har jag kodat mitt material vilket innebär att gå igenom materialet, i det här fallet 

transkriptionerna från intervjuerna med studiedeltagarna, och stryka under begrepp eller ord som 

jag tycker har varit av vikt. Dessa har sedan etiketteras, alltså fått ett nytt namn som belyser vad 

koden innebär eller en förkortning av deltagarens belysta resonemang. Etiketterna har jag sedan 

försökt se mer objektivt genom en separation från dess sammanhang och på så vis har jag försökt 

att se dem i samband till andra etiketter. Etiketterna har sedan format mina olika kategorier, alltså 

områden eller aspekter som framkommer i flera av mina intervjuer, till exempel identitet eller 

gruppgemenskap. Kategorierna har sedan grupperats utifrån olika ämnesområden och blivit till 

tre huvudkategorier med underkategorier.    

Etik 

Jag har i min studie under hela arbetsprocessen förhållit mig till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska riktlinjer.98  En generell beskrivning av hur vi som utförare av studien har 

förhållit oss till dessa riktlinjer återfinns i antologins gemensamma del Forskningsetik. Enligt Bente 

Gullveig Alver och Ørjan Øyen är det viktigt att som forskare överväga hur beskrivande en 

deltagare i en studie ska skildras då en tydlig beskrivning ökar risken för identifikation.99 I min 

studie har jag valt att beskriva mina deltagare i grupper av tre respektive två deltagare, grupperade 

efter kön. Att jag har valt att inte beskriva varje deltagare enskilt är ett medvetet beslut, för att på 

så vis säkerställa anonymiteten. Jag har i min studie valt att återge mina deltagares svar i längre 

citat vilket skulle kunna öka risken för igenkänning. Att jag trots det valt att även delge längre 

citat är för att belysa deltagarnas egna åsikter utan risk för misstolkningar från min sida. Alver och 

Øyen menar att alla som deltar i en studie ska vara medvetna om det för att ha möjlighet att 

avgöra ifall de vill delta.100  Under min observation fanns det personer på platsen jag besökte som 

inte var medvetna om min roll som utförare av en studie. Jag har därför gjort ett aktivt val att 

dessa individer inte beskrivs i mina fältanteckningar, för att på så vis motverka ett ofrivilligt 

deltagande. 

Enligt Fangen är det som utförare av en studie viktigt att rannsaka sina egna motiv och 

intresse i valt ämne och dess påverkan på den egna förförståelsen.101  Jag som utförare av denna 

studie har inget eget partipolitiskt engagemang men ett intresse för samhällsfrågor och politik i 

synnerhet vilket påverkar min förförståelse för ämnet. Det har därför varit av stor vikt för mig i 

                                                 
97 För en mer generell beskrivning av Grundad teori-analysmetoder, se tidigare avsnitt i denna antologi under rubrik 

Grundad teori. 

98 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Stockholm, 2002), 
http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf, 2011-03-14, s. 6-16. 
99 Bente Gullveig Alver, Ørjan Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998), s. 108. 
100 Ibid, s. 93. 
101 Fangen, s. 53 f. 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf
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rollen som utförare av den här studien att ta ett ansvar för att material inte vinklas eller analyseras 

utifrån min egen förförståelse. Jag har också ansträngt mig för att inte ställa ledande frågor för att 

minska risken för att få fram material grundat på min egen förförståelse av ämnet. 

       

Individualisering, partipolitik och ungdomar 

Ulrich Beck menar att samhället håller på att individualiseras. 102 Individualiseringen innebär en 

försvagad syn på samhället som kollektivt med till exempel givna normer, klasstillhörighet eller 

partitillhörighet. Enligt Beck är individens syn på sig själv idag främst som en enskild individ och 

inte som en del av ett kollektiv. 103 Traditionell partipolitik där partierna hade tydlig profilering till 

olika samhällsklasser och var avgränsade mot varandra är inte förenat med dagens samhälle vilket 

har tvingat partierna att röra sig till en ideologisk mitt.104  Individualiseringen har också, enligt 

Beck, bidragit till att individens benägenhet att identifiera sig med kollektiva åsikter har 

försvagats, vilket även påverkar synen på partitillhörighet negativt.105   

 De senaste decennierna har allt färre ungdomar valt att engagera sig inom ett politiskt parti. 

Samtidigt innebär, enligt Adrienne Sörbom, detta inte att färre ungdomar idag har ett intresse 

utav politiska frågor än tidigare utan istället att uttryckssättet för ett politiskt intresse har 

förändrats. Idag utförs snarare flera politiska handlingar än tidigare.106 Trots ett minskat 

partideltagande anser fortfarande de flesta, enligt Demokratirådets rapport tolkad av Elisabet 

Ljungberg, att politiska partier har en nyckelroll i en demokrati. Det är därför ett stort problem 

att allt färre unga har ett partipolitiskt engagemang.107  Enligt Ljungberg fick partipolitik under det 

sena 90-talet en negativ laddning för ungdomar. Ett minskat deltagande i partipolitik kan därför 

snarare bero på en förändrad värdering än en brist på intresse eller engagemang för ämnet 

politik.108   

Enligt Peter Bogason har det under de senaste decennierna skett en tydlig förändring i den 

politiska strukturen, där det idag finns ett tydligare fokus på sakfrågor i det stora vilket gör att 

perspektiv på småskalighet och närpolitik försvagas.109 Ett bristande fokus på lokalpolitik kan 

skapa en större klyfta mellan invånare i kommuner som behöver hjälp och de som styr över 

verksamheter.110  Sörbom menar att ungdomar väljer istället för traditionella politiska partier att 

vara med i andra typer av sociala rörelser som har tydligare fokus på enbart ett visst ämne. 111  

                                                 
102 Ulrich Beck, Att uppfinna det politiska (Göteborg, 1996), s. 133 f. 
103 Ibid. s. 133 f. 
104 Ibid. s. 137, 190. 
105 Ibid. s. 192. 
106 Adrienne Sörbom, ‖Å ena sidan och å andra sidan‖, i Allt eller inget, red. Anette Persson & Magnus Jacobson 
(Stockholm, 2000), s. 13. 
107 Elisabet Ljungberg, ‖Politiskt aktiva ungdomar vill ha friare former‖ i Allt eller inget, red. Anette Persson & 
Magnus Jacobson (Stockholm, 2000), s. 39. 
108  Ibid. s. 37. 
109 Peter Bogason, ‖Medborgarnas roll i nya maktsystem‖, i Politiskt inflytande, red. Anders Neergaard & Ylva 
Stubbergaard(Lund, 2000), s. 69. 
110 Ibid. s. 75. 
111 Sörbom, s. 15. 
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Enligt Håkan Thörn var dessa nya sociala rörelser något som uppkom i mitten på 1900-talet. De 

nya sociala rörelserna har en smalare agenda som oftast innefattar enbart ett visst område som till 

exempel fred, miljö eller solidaritet.112 Samhällstrenden är att allt färre, inte minst ungdomar, 

väljer att engagera sig partipolitiskt. Deltagarna i min studie har gjort ett aktivt val som motsäger 

rådande norm i och med sitt partiengagemang. I följande analys är mitt syfte att försöka tolka 

deras syn på sitt engagemang och hur det kan ha påverkat deras syn på sig själva.   

Ungdomar och partipolitiskt engagemang 

Jag har genom min analys av det insamlade materialet identifierat tre huvudkategorier. 

Kategorierna kan i vissa aspekter överlappa varandra och kan inte ses som enbart fristående och 

oberoende av varandra. I kategorin Man vill ju på nått sätt förbättra samhället, kommer jag beskriva 

vad studiedeltagarna ser som drivande faktorer bakom sitt engagemang. Kategorin kommer också 

att ge deltagarnas bild på engagemang inom andra arenor och betydelse av engagerade föräldrar. 

Mitt politiska engagemang är antagligen det jag berättar först är en kategori som berör hur politiskt 

engagemang kan påverka deltagarnas syn på sig själva. I underkategorier kommer relationen till 

ungdomspartiet, rollen som ‖politiker‖ och andra människors bemötande att behandlas. 

Kategorin Det är viktigt att hitta den perfekta balansen då är det jättekul skildrar relationen mellan 

motivering, ansvarstagande och ledarskap. 

 Man vill ju på nått sätt förbättra samhället 

Att vara med och förbättra samhället är det som alla mina deltagare i studien menar är 

huvudsyftet med sitt politiska engagemang. Caroline säger: 

Huvuddrivkraften är ju alltid att man vill ha ett bättre samhälle, alltså man brinner ju för en idé 

om man inte gör det ska man inte engagera sig politiskt. 

Mats Ekström menar att viljan att förbättra tillvaron för människor, och i min tolkning på så vis 

även förbättra samhället, är ett av de vanligaste motiven till att individer väljer att engagera sig i 

olika typer av frivilliga organisationer.113  Göran Ahrne, Christine Roman och Mats Franzén 

menar att när individer vill skapa en samhällsförändring så sker detta ofta på en kollektiv basis. 

Ett kollektivt handlade kan ta sig olika uttryck, i exempelvis en gemensam demonstration eller 

som ett aktivt deltagande i en organisation som till exempel ett politiskt parti. Ett handlade inom 

ramen för ett parti är en mer omfattande och långsammare process än till exempel ett deltagande 

i en demonstration men skapar en kontinuitet i förändringsprocessen av ett samhälle.114 

Anledning till varför deltagarna valde just den partipolitiska arenan varierar. Johan och 

Carolina beskriver det som ett ideologiskt intresse som sedan mynnade ut i ett val att stödja det 

partiet som bäst representerade de egna värderingarna. Tobias, Sara och Maja menar istället att 

                                                 
112 Håkan Thörn, ‖ Miljörörelsen och den nya politikens former- mot en ‖glokal‖ politik?‖ i Politiskt inflytande, red. 
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det var ett speciellt ämne eller en viss fråga som fick dem att gå med i respektive parti. Att gå med 

i en grupp, som i det här fallet att parti, kan enligt Björn Nilsson vara ett konkret sätt att hitta ett 

forum för att lösa upplevda problem. 115 Ett kännetecken för en frivillig organisation är enligt 

Ekman bland annat att den är skapad utifrån gemensamma intressen och mål, att den är offentlig 

i sin utformning och att den inte är skapad för egen ekonomisk vinning.116 

Drivande faktorer till ett fortsatt engagemang är enligt deltagarna i denna studie många. 

Studiedeltagarna poängterar att det är kul att engagera sig: ‖man skulle inte göra detta om det inte 

va kul‖ säger Carolina. Att det är roligt är något som enligt Johan motiverar honom att fortsätta 

engagera sig. Carolina menar att hon skulle kunna vara engagerad inom något annat men att 

‖inget annat är lika roligt‖. Johan belyser vikten av att känna att man gör något meningsfullt 

genom att till exempel kunna vara med och lösa problem. Sara talar om vikten av att bli 

uppmärksammad och ha en roll i en social gemenskap som drivande faktorer. Tobias talar om en 

skyldighet, att alla människor bör engagera sig. Maja berättar att hon inte kan blunda för problem 

och att ilskan på så vis motiverar henne att fortsätta engagera sig. Hon talar även om ett stort 

intresse för människor som en drivande faktor. Erik Amnå menar att faktorer bakom ett frivilligt 

engagemang kan vara flera. Det kan vara ett uttryck för ett socialt ansvarstagande, ideologisk 

övertygelse eller vara olika tecken på agerande som gynnar den egna individen som nöje, 

meningsfull tillvaro eller personlig utveckling.117 Ekman menar att individer väljer att engagera sig 

för att på så vis skapa mening i livet och belyser även vikten av att genom ett engagemang i en 

frivillig organisation skapa en tillhörighet i ett socialt sammanhang.118 Tommy Möller, som tolkar 

Weber, menar att den centrala drivkraften för ett politiskt engagemang alltid bör vara en 

ideologisk övertygelse. Utan att ha en personlig övertygelse är det svårt att kunna engagera andra. 
119

 

Att få vara med och påverka samhället även om det ‖bara‖ är i det lilla belyses också av 

många av deltagarna som en drivande faktor bakom ett politiskt engagemang. Bogason menar att 

dagens samhälle i allt större utsträckning har fokus på nationella frågor och på så vi ‖glömmer‖ 

bort politiken på den lilla nivån. Detta faktum bidrar enligt Bogason att klyftan ökar mellan 

politiker och befolkningen i stort vilket även bidrar till färre politiskt engagerade.120 Deltagarna i 

min studie belyser vikten av att få agera även i det ‖lilla‖.  Jag anser att detta skulle kunna ses som 

ett tecken på vikten av en lokal politisk agenda för ett fortsatt politiskt engagemang. Bogason 

menar att detta i allt större utsträckning saknas i dagens politiska arena.121   
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Jag är en lättengagerad person 

Alla mina deltagare har eller har haft engagemang i andra organisationer eller sfärer innan de 

började engagera sig partipolitiskt. Många av mina deltagare beskriver sig som engagerade 

individer även inom andra områden och att de då går helhjärtat in för sitt engagemang även på 

dessa arenor.  

Sara är den enda av deltagarna i studien som har en förälder som var engagerad partipolitiskt 

innan hon själv började engagera sig i samma parti. Hon poängterar att det är viktigt att ta ett eget 

aktivt ställningstagande men medger att självklart har hennes föräldrars engagemang påverkat 

henne:  

Det är svårt att säga att det inte har med min bakgrund att göra, dom värderingarna är väldigt 

fast förankrade i min familj. 

 

Enligt Lars Svedberg, Johan von Essen och Magnus Jegermalms rapport finns det tydliga 

tendenser att individer med ideellt engagerade föräldrar även själva blir engagerade på ideell basis 

då barnet kan komma att fostras till att bli en aktiv samhällsmedborgare som känner ett ansvar att 

engagera sig ideellt.122 Peter L. Berger och Thomas Luckmann menar att verkligheten är socialt 

konstruerad och inte går att se som objektiv. Hur en individ ser på världen är något som hela 

tiden formas och förändras i interaktion med andra människor. En grund för en individs syn på 

omvärlden skapas under individens första levnadsår, den så kallade primära socialisationen, av de 

som finns i personens närvaro till exempel av föräldrar, som benämns som signifikanta andra. 

Barnet kommer under sina första år att ta över den syn på verkligenheten som förmedlas av dess 

signifikanta andra, en internalisering sker. Genom denna internalisering kommer individens 

uppfattning om omvärlden och värderingar i stor utsträckning vara likvärdiga med individens 

signifikanta andras uppfattning.123     

 Maja som själv inte har föräldrar som är engagerade inom politiken, lyfter fram att hon tror 

att om föräldrarna har ett eget politiskt engagemang är det lättare att även barnen blir aktiva inom 

samma sfär. Carolina och Tobias berättar att de har familjemedlemmar som är starkt engagerade 

på andra arenor än den politiska och att det engagemanget är något som de även kan se i sig 

själva. Under den primära socialisationen som Berger och Luckmann menar att individer 

genomgår under sina första levnadsår, präglas barnen efter sina föräldrars värderingar, normer 

och attityder.124 Min analys blir att är de signifikanta andra starkt engagerade inom olika arenor 

kommer denna attityd, till exempel arbetet eller ett fritidsintresse, förmedlas vidare även till 

barnen som på så vis kan komma att internalisera den synen på engagemang som åtråvärd.  

 

 

                                                 
122 Lars Svedberg, Johan von Essen, Magnus Jegermalm, Svenskarnas engagemang större än någonsin (Stockholm, 2010), s. 

58. 

123 Peter L. Berger, Thomas Luckmann, Kunskapssociologi, 2:a uppl. (Stockholm, 1998), s. 154 f. 

124 Ibid. s. 156 f. 



 31 

Mitt politiska engagemang är antagligen det jag berättar först 

Alla deltagare i studien menar att de till en mer eller mindre grad identifierar sig med sitt politiska 

engagemang. Carolina beskriver att hennes politiska engagemang har tagit en så stor plats i 

hennes liv att hon idag ser sitt politiska åtagande som en livsstil. Om Sara ska försöka beskriva sig 

själv för en ny person så anser hon att partiengagemanget är lika viktigt att lyfta fram som till 

exempel levnadspartner. Tobias berättar att när han träffar gamla bekanta eller liknande så vet de 

oftare om hans politiska engagemang än det andra stora engagemanget som han har och har hållit 

på med under större delen av sitt liv. Erving Goffman menar att vi alla framträder i olika roller 

mer eller mindre medvetet. Att ‖agera‖ i en viss roll bland andra människor och få den bekräftad 

är ett sätt att implementera den rollen även hos den egna personen. Individen kommer då att 

uppfatta sig själv på samma sätt som omgivningen.125 Genom att beskriva för andra att politiken 

är en stor del av livet eller bli igenkänd som politiker skulle även kunna, enligt min tolkning, 

påverka en individs självuppfattning. 

Enligt Berger och Luckmann kommer individer efter den första primära socialiseringen 

fortsätta att internalisera egenskaper, värderingar, normer etcetera i interaktion med andra 

människor, detta kallas för en sekundär socialisation.126 En stark vilja att identifiera sig med en 

viss roll eller en grupp är bidragande faktorer till hur väl en individ kommer att socialiseras in i ett 

nytt sammanhang. Ett starkt engagemang inom ett område kommer på så vis bidra till att 

individen i stor utsträckning kommer ta efter och utveckla egenskaper som är fördelaktiga för att 

uppnå önskat mål. 127 Carolina och Sara anser att engagemanget har fått dem att som unga 

kvinnor ta mer plats och kräva att få sina röster hörda. Att bli bättre på att debattera och ta ett 

ansvar i rollen som ledare belyses också av deltagarna i studien som utvecklade egenskaper. Maja 

menar att det politiska engagemanget har gjort henne mer ‖vuxen‖ i sitt tankesätt. En större 

förståelse för samhällets uppbyggnad och struktur lyfts fram av deltagarna som något som har 

fördjupats på grund av det politiska engagemanget. De egenskaper som deltagarna i studien anser 

att det politiska engagemanget har utvecklat hos dem poängteras också ha varit till nytta även i 

andra sammanhang. 

Att vara ”politikern” 

Flera av deltagarna i studien pratar om ‖politikern‖, alltså den stereotypa rollen som de både 

ibland spelar men också kan se som ett problem. Tobias berättar att när han representerar partiet 

är det viktigt att vara medveten om att han representerar något annat än sig själv och att han då 

måste se ut och agera i samklang med partiets linje och inte enbart utifrån sig själv. Goffman 

menar att vissa roller som en individ iklär sig tjänar till ett större sammanhang. Den typen av 

roller handlar om att till exempel representera en produkt eller en idé. För individen blir det 

viktigare att framstå som sakkunnig och en bra representant för, som i det här fallet, ett parti och 
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dess värderingar. Den rollen behöver inte vara till fullo förenlig med den bilden som individen 

egentligen vill projicera om sig själv till sin omgivning, eller med individens uppfattning om sig 

själv.128   

        Maja berättar hur hon ibland får ta rollen som politiker även i privata sammanhang:  

När jag är politiker och är ute på stan och sånt då är jag förberedd på att jag måste gå runt och 

liksom ha åsikter men när man sitter på släktmiddagar och sådär då blir det lite tradigt. 

Enligt Goffman har varje individ själsliga främre och bakre ‖rum‖.129 De främre är när vi spelar 

en roll eller försöker förmedla en viss bild av oss själva.130 I min studie skulle jag vilja likna det vid 

de framträdande deltagarna gör som politiker till exempel vid ett torgmöte eller en debatt.  De 

bakre ‖rummen‖ är den mer privata sidan vars syfte är att skapa en distans till de krav som kan 

finnas i de mer framträdande sammanhangen en individ ibland befinner sig i.131  Att bli påmind 

om den politiska rollen i ett sammanhang där individen är i en annan roll av mer privat karaktär 

skulle enligt min tolkning kunna skapa missnöje hos individen då distansen mellan rollen som 

politiker och en mer privat roll förstörs. 

När flera av deltagarna i studien beskriver sitt engagemang är det ofta i termer av en hobby 

eller fritidsintresse. Många av deltagarna menar att det finns en risk med att ha politiken som 

arbete för att man då blir ‖politikern‖.  Rollen som heltidsarbetande politiker kan bidra till en 

cementering i värderingar och tillslut en avsaknad av verklighetsförankring menar till exempel 

Sara. Enligt Bo Harty och Mia Harty kan en ledare i en grupp bli synonymt med hela gruppens 

värderingar, normer och ideal och på så vis vara i harmoni med gruppen. Ett problem, som 

påtalas av Harty och Harty, med den typen av ledarskap kan vara att gruppens utveckling 

avstannar, då ledaren för gruppen inte har nya perspektiv att utveckla.132   

Vi delar samma värderingar 

Deltagarna i studien beskriver gemenskapen i respektive parti som starka och som en trevlig 

gemenskap. Många har partikamrater som de umgås med även privat. Tre av deltagarna i studien 

menar att det ofta blir så att har man varit politiskt engagerad under en längre tid har tillslut 

mycket av det sociala umgänget förankrats just inom partiet eller inom politiken. Johan talar om 

det typiska ‖partilivet‖; då allt man tänker på är politik, man engagerar sig bara inom partiet och 

har allt sitt sociala umgänge inom partiet. Sara anser att i hennes parti finns det en tydlig 

partiidentitet. En annan deltagare i studien poängterar att de flesta männen i hans parti har 

liknande utseenden. Ahrne, Roman och Franzen anser att ett karakteristiskt drag för alla typer 

organisationer är att de utmärks av ett tillhörande eller ett utanförskap.133  De gemensamma 

målen som en organisation eller grupp har menar Nilsson innebär att individerna som tillhör 
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gruppen kommer att lära känna och anpassa sig efter varandra. Detta för att på så vis skapa en 

gruppidentitet, ett tydligt ‖vi‖. Genom en stark gruppidentitet kommer individer i organisationen 

att i allt större utsträckning bli mer lika varandra i form av till exempel utseende eller retorik, 

vilket kan bidra till en starkare social gemenskap.134     

 Majoriteten av deltagarna beskriver att de aktivt arbetar just med medlemsvård och att 

försöka skapa en stark gruppgemenskap som det ska vara attraktiv att vara en del utav. Sara 

belyser vikten av att ha en lokal förankring och gemenskap som en faktor till att individer 

fortsätter att engagera sig. Carolina menar att drivkraften mot ett gemensamt mål är något som 

skapar en stark gemenskap. Johan och Maja talar även om att det skapas ett stort socialt 

kontaktnät även utanför den lokala organisationen då det anordnas mycket partimöten även på 

nationell nivå. Nilsson gör en särskillnad mellan stora och små grupper. Desto större en grupp är 

ju mer opersonlig blir den då de sociala relationerna blir allt fler och anonymiteten ökar. I en 

större grupp förskjuts ansvaret från den enskilda individen till den kollektiva gruppen.135 Den lilla 

gruppen behövs för att projicera kollektiva värderingar, skapa sammanhang och ge individen en 

bekräftelse.136 Flera av deltagarna i studien belyser vikten av en lokal organisation både för 

gemenskapen och för att bibehålla ett engagemang. Detta skulle enligt min tolkning kunna vara 

ett tecken på ett behov av en liten grupp och ett litet socialt sammanhang. För att på så vis inte 

känslan av anonymitet ska implementeras hos individen, då ett parti på nationell nivå främst har 

formen av en stor organisation.  

Andra människors respons 

När deltagarna berättar om sitt politiska engagemang för människor som inte själva är engagerade 

upplever de flesta att de får positiv respons. Sara menar att de flesta uppskattar att ungdomar har 

ett stort engagemang inom någonting. Carolina säger: 

Oavsett egentligen om, om man vill bli medlem hos oss eller inte så brukar man tycka att det är 

roligt att människor bryr sig om politik. 

Sara berättar att hon har fått kommentaren att hon är duktig som orkar engagera sig trots att hon 

är så ung. Tobias, Johan och Maja menar att responsen beror mycket på hur intresserade den 

andra personen är av politik. Någon med ett stort eget intresse tycker ofta det är intressant när 

deltagarna berättar om sitt partiengagemang, men ibland undviker de ämnet just för att inte 

förstöra stämningen i en del sociala sammanhang. Både Sara och Carolina menar att responsen 

från andra människor har förändrats beroende på om deras respektive parti har varit i majoritets- 

eller i oppositionsställning. Maja berättar hur hon har fått vissa jobb på grund av sitt partipolitiska 

engagemang för att arbetsplatsen ‖brukar föredra att ha sånna ungdomar‖, även Carolina menar 

att det politiska engagemanget har givit fördelar i sökandet av jobb. Tobias menar dock att han 
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upplever motsatsen och har fått färre jobb sedan han skrev med sitt politiska engagemang på sitt 

CV.  

 Ahrne, Roman och Franzén menar att vår identitet är sammansatt av flera olika faktorer. En 

av dessa faktorer är den som påverkas av andras syn på oss själva. Den uppfattningen andra 

individer har om en enskild individ kan komma att internaliserar hos den enskilda individen och 

bli en del av individens identitet och självuppfattning.137 Att deltagarna i studien upplever främst 

positiv respons för sitt engagemang, kommer, av min tolkning, att stärka dem i rollen som 

politiskt aktiva. Genom att kategorisera in en individ i en viss roll eller fack innebär, enligt 

Richard Jenkins, att individen tillskrivs vissa egenskaper som innehas av andra inom samma 

kategori.138 Att som Maja och Carolina få jobb bland annat på grund av sin tillhörighet i gruppen 

‖politiskt engagerade‖ innebär en förväntning på vissa egenskaper som personer från denna 

grupp brukar besitta, som upplevs som positiva av arbetsgivaren. 

Maja tycker att hon ofta får stå till svars för sitt politiska ställningstagande och att det är något 

hon måste försvara men att när hon har hållit sitt standard ‖försvarstal‖ så brukar de flesta vara 

nöjda. Maja berättar också att många ifrågasätter hennes engagemang då hon inte får något betalt 

för det. Carolina säger att det självklart att människor kritiserar hennes politiska åsikter men hon 

är övertygad om att minst lika många kritiserar folk med motsatta politiska tillhörighet. 

 

Det är viktigt att hitta den perfekta balansen, då är det jättekul 

Nilsson menar att ansvar, bekräftelse och självförverkligande är grundläggande faktorer för att 

skapa en hög motivation hos en individ eller grupp.139 Alla deltagare i min studie har en nyckelroll 

inom respektive partis lokalorganisation, då de ska fungera som en typ av samordnare och 

kontaktperson. Med uppdraget upplever många av deltagarna ett stort ansvar som de generellt 

benämner som något positivt som utvecklar dem. Tobias säger:  

Det är ju alltid kul när man känner att att det är lite jobbigt men man vet att det går och sen när 

man ser att det faktiskt går ehh då är det jättekul. 

Maja menar att trots ett stort ansvar och hög arbetsbörda så är det värt det.  Tobias menar att 

ansvarsbördan och kraven ibland kan bli allt för stor och att detta då hämmar lusten att engagera 

sig då hobbyn bara blir som ett andra jobb med mycket krav. Nilsson poängterar att för att skapa 

en hög motivation är det viktigt att kraven står i rimlig relation till målet.140   

 Johan anser att det är viktigt att hela tiden hålla en jämn ambitionsnivå. Att helt plötsligt inte 

engagera sig lika starkt som tidigare, särskilt om man har ett förtroendeuppdrag, bidrar till ett 

missnöje hos partikamraterna. Enligt Nilsson har alla grupper normer som individer i gruppen 

måste förhålla sig till. Det är genom normer som stabilitet och säkerhet inom gruppen skapas och 

bibehålls. Normerna skapar ett regelverk för den enskilda individen som den förväntas att följa 
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och upprätthålla. 141 Att då inte följa de förväntade normerna, vilket i min tolkning, skulle kunna 

vara en sänkt ambitionsnivå, är något som starkt uppmärksammas av den övriga gruppen.   

 Nilsson menar att det naturligt ofta skapas ledare i grupper utifrån att individer visar sig ha 

kunskap eller erfarenheter som är centrala för att en grupp ska kunna uppnå givna mål.142 Två av 

deltagarna i studien menar att de känner ett ansvar att engagera sig som de gör, eftersom deras 

parti behöver dem. Ansvaret blir indirekt påtvingat och kan ibland upplevas av dessa 

studiedeltagare som allt för överväldigande.  

Avslutande diskussion  

Enligt Ahrne, Roman och Franzén är ‖att växa upp och åldras hänger samman med byte av 

tillhörighet‖.143 Att vara ungdom innebär att bryta upp från det ‖gamla‖ till exempel genom att 

flytta hemifrån eller göra självständiga val i livet. En ny tillhörighet för en ung individ skulle 

kunna vara tillhörigheten i ett parti. Studiedeltagarna lyfter grupptillhörighet som en stark positiv 

aspekt av att vara engagerad partipolitiskt. Men det finns dock ett högre syfte med att engagera 

sig politiskt, vilket jag anser är viktigt att poängtera, nämligen att skapa en förändring i det 

samhället som finns omkring oss. En väg för detta kan vara att engagera sig partipolitiskt. 

 Jag har tidigare i denna studie belyst att, enligt Beck, blir vårt samhälle allt mer 

individualiserat. I en individualiserad värld går kollektiva identifikationer förlorade, då individen 

vill i allt större utsträckning identifiera sig främst som egen individ och inte som en del av en 

större sfär.144 Philip Lalander och Thomas Johansson menar att ungdomar söker efter en 

gemenskap och kollektiva upplevelser men menar att en förändring har skett de senaste 

decennierna i och med ett tydligare fokus på den enskilda individen och dess friheten att välja 

tillhörighet, position eller identitet.145 Att vara partipolitiskt aktiv innebär, enligt Lalander och 

Johansson, en tydlig identifikation med ett kollektiv och dess åsikter, vilket i allt större 

utsträckning inte är förenligt med dagens ungdomars individualiserade syn på sig själva.146    

 Deltagarna i min studie motstrider den övre beskrivna synen på samhället. Flera av dem 

belyser att de känner en stark identifikation både med sitt partis ideologiska värderingar men 

också med sina partikamrater. För studiedeltagarna är det centralt att försöka påverka 

samhällsutvecklingen och ser det kollektiva som ett medel att uppnå önskat mål. Det finns hos 

studiedeltagarna en stark tilltro på partipolitiken och dess betydelse för att skapa opinion och 

förändring. Att engagera sig politiskt innebär, enligt min tolkning, inte enbart en vision om en 

egen förbättrad tillvaro för den egna personen utan vittnar också om en ansvarskänsla för 

samhället som ett kollektiv, vilket motsäger Becks syn på individualisering. 

                                                 
141 Nilsson (2005), s. 59 f. 

142 Nilsson (1993), s. 61. 

143 Ahrne, Roman, Franzén, s. 57. 

144 Beck, s. 133 f. 
145 Philip Lalander, Thomas Johansson, Ungdomsgrupper i teori och praktik, 3:e uppl. (Lund, 2007), s. 13. 

146 Ibid. s. 129. 
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Även rapporten av Svedberg, von Essen och Jegermalms motsäger till viss del den 

individualisering som Beck menar är en tydlig samhällstrend. Enligt denna rapport är nästan 

hälften av dem under 29 år engagerade inom någon typ av organisation, där partipolitik är 

medräknat. Svedberg, von Essen och Jegermalm menar att dagens ungdomar inte i mindre 

utsträckning vill engagera sig ideellt på grund av ett tydligare fokus enbart på individuellt 

självförverkligande. Utan att det i stället snarare handlar om en kollektiv individualism, där 

kollektivt engagemang inte behöver vara motsatsen till en egen identitet.147   

Det blir tydligt i min studie att deltagarnas engagemang inom ett parti kan ha varit en faktor 

som har präglat dem och format dem som människor. Genom att bli ett ansikte utåt för ett parti 

är det troligt att omgivningen också kommer att se individen som synonymt med ett parti och 

dess värderingar, vilket jag belyst tidigare i min tolkning av Goffman, kan förändra individens 

självuppfattning.148    

Innan påbörjandet av denna studie, trodde jag att det skulle finnas tydliga skillnader i 

studiedeltagarnas uppfattningar utifrån respektive partitillhörighet. Jag var därför mån om att i 

mitt urval försöka skapa en variation mellan deltagarnas ideologiska tillhörighet. Det har dock 

visat sig att deltagarna i studien har liknande uppfattning om sitt engagemang och vilka faktorer 

det är som driver dem, trots partitillhörighet. Den enda skillnad som studiedeltagarna ger sken av 

är i relation till andras respons på deras engagemang, då detta till viss del har förändrats i och med 

regeringsskiftet efter förra mandatperioden. Att jag inte har funnit tydliga skillnader i deltagarnas 

svar utifrån partitillhörighet, skulle kunna vara en följd av mitt val av intervjufrågor. Jag har 

medvetet valt att ha intervjufrågor som snarare relaterar till den enskilda individens uppfattning 

utifrån sig själv och inte utifrån dess partipolitiska tillhörighet. Jag har inte heller lagt vikt vid att 

fråga speciellt kring deltagarnas respektive ideologiska värderingar. Deltagarnas svar skiljer sig 

inte heller markant utifrån en könsaspekt, vilket skulle kunna vara en följd av mina frågor som 

inte har haft ett fokus på att till exempel fråga kring relationen mellan politiskt engagemang och 

kön, utan snarare relationen mellan att vara ung och politiskt engagerad.  

Alla studiedeltagarna poängterar främst det positiva med att vara politiskt engagerade inom 

ett parti. De ser det som utvecklande för den egna individen, en trevlig gemenskap och ett sätt att 

få vara med och påverka samhällsutvecklingen. De menar också att det kan vara relativt lätt att få 

andra att gå med i respektive parti. Trots det så är det få människor som är partipolitiskt 

engagerade, enligt Svedberg, von Essen och Jegermalm är enbart cirka 2 % av Sveriges 

befolkning partipolitiskt engagerade, vilket är en liten del med tanke på hur många som faktiskt 

engagerar sig ideellt i olika typer av organisationer.149  Det finns ett problem för en demokratisk 

stat om det inte ligger ett intresse från befolkningen sida att vilja styra. För att en demokrati till 

fullo ska kunna vara representerbar för en befolkning är det viktigt att alla åldrar finns 

representerade, där av skapas ett behov att få fler ungdomar partipolitiskt engagerade. I min 

studie har jag mött deltagare som har ett starkt engagemang för en samhällsförändring och 

                                                 
147 Svedberg, von Essen, Jegermalm, s. 16 ff. 
148 Goffman, s. 26 f. 
149 Svedberg, von Essen, Jegermalm, s. 27. 
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känner en stark ansvarskänsla. Mitt arbete med denna studie har gett mig en inblick i hur ett 

politiskt engagemang kan se ut i praktiken. Det har varit ytterst intressant att försöka förstå vad 

som kan vara drivande faktorer bakom ett partipolitiskt engagemang. Att jag själv är i ungefär 

samma ålder som deltagarna i studien och har liknande intressen har för mig bidragit till att jag 

tycker mig kunna relatera till viss del med studiedeltagarnas livssituation och sfär. Men det finns 

en tydlig skillnad mellan mig och mitt samhällsintresse och studiedeltagarnas samhällsintresse. 

Hos dem finns det en drivkraft som skapar ett engagemang att förändra samhället i praktiken, 

hos mig själv finns det enbart ett engagemang som sträcker sig till ett missnöjt muttrande i min 

ensamhet. 

        



 38 

Det ideella engagemanget – en studie om fem 
idrottsledares drivkrafter 

Av: Emma Lago 

Inledning  

Att se sitt lag vinna en viktig match, att stå och frysa bredvid bandyplanen under träningspasset, 

att köra ett spinningpass med ett gäng tjoande motionärer, att tvätta matchtröjor eller varför inte 

stå i kiosken och sälja korv med bröd, allt detta är saker som kontinuerligt görs med hjälp av 

ideella krafter i idrottens stora värld. Idag finns det drygt 20 000 idrottsföreningar i Sverige och 

det mesta arbete som håller dessa föreningar igång är ideellt arbete.150 20 % av Sveriges vuxna 

(16-74 år) befolkning engagerar sig ideellt inom idrotten som är det område där mest ideella 

resurser finns.151 Är det känslan av att tillhöra en grupp, att uppmuntra till ett hälsosamt liv med 

träning, kanske bara att ha roligt eller något helt annat som driver de ideellt engagerade till ett 

fortsatt engagemang? 

I min studie kommer fokus att ligga på fem individer som valt att ha en ledarroll i sin 

förening. Hur beskriver dessa fem personer sitt engagemang? Det kan du läsa om i följande 

kapitel.  

Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att genom observationer och intervjuer belysa hur studiens deltagare 

beskriver sitt ideella engagemang inom idrotten och dess betydelse för deras identitetsskapande. 

Frågeställningar:  

 Hur beskriver deltagarna sitt engagemang i förhållande till identitetsskapande? 

 Vad beskriver deltagarna driva dem till ett fortsatt engagemang? 

 Vad beskriver deltagarna för för- respektive nackdelar med sitt engagemang?  

Metod 

I följande metoddel beskriver jag mitt individuella tillvägagångssätt vid exempelvis urval av 

studiens deltagare, observationer, intervjuer och analys. En för antologin mer generell text kring 

metod finns att läsa i det gemensamma inledningskapitlet.   

                                                 
150 Riksidrottsförbundet, Idrotten i siffror, 
http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_14911/scope_0/ImageVaultHandler.aspx, s. 2 f. 2011.03.17. 
151 Lars, Svedberg, Johan von Essen, Magnus Jegermalm, Svenskarnas engagemang större än någonsin (Stockholm, 2010), s. 
19 f. Samt Eva Jeppsson Grassman, Lars Svedberg, ‖Frivilligt socialt arbete i Sverige- både mer eller mindre‖ i 
Medmänsklighet att hyra?, red. Erik Amnå (Örebro, 1995), s. 101 f.  

http://www.rf.se/ImageVault/Images/id_14911/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
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Urval 

Fem personer har deltagit i min studie och i så stor utsträckning som möjligt har jag försökt få ett 

varierat urval, till exempel gällande ålder, kön, vilken förening personerna tillhör och hur länge de 

varit engagerade i idrotten. Att jag försökt hitta deltagare till min studie med olika bakgrund i det 

idrottsliga föreningslivet och som är i olika åldrar är för att jag vill se om variationer ger skillnader 

i svar, till exempel om de har olika syn på sitt engagemang beroende på hur länge de varit aktiva. 

Att deltagarna i stor utsträckning kommer från olika föreningar är dels för att undvika att de 

känner igen varandra och för att jag vill veta om förutsättningarna för ledarskapet kan se olika 

eller lika ut beroende på vilken förening de tillhör. Urvalet av studiedeltagare är gjort utifrån vilka 

personer som funnits tillgängliga för intervju under den aktuella arbetsperioden vilket gör det till 

ett bekvämlighetsurval.152 Tre av deltagarna har jag nått genom egna personliga kontakter. Två av 

deltagarna har jag nått genom bekanta utifrån att jag frågat vilka kontakter de har och sedan fått 

ett antal förslag att välja mellan.  

Studiens deltagare 

Alla deltagare i studien har en aktiv ledarroll i sin förening. Jag har valt att inte ange vilka 

föreningar de tillhör och alla personer har i följande text fingerade namn, detta för att så långt 

som möjligt säkra konfidentialitet. Studiedeltagare ett är Charlotte som är i 45-årsåldern och har 

varit aktiv i sin förening i ca 25 år. Hon har haft en rad olika funktioner vid sidan av sin ledarroll, 

exempelvis styrelseuppdrag. Deltagare två är Mia, dryga 35 år som i ca fem år haft en 

ledarfunktion i sin förening men har även tidigare varit ideellt engagerad i föreningen inom andra 

områden. Anja, ca 30 år är den tredje personen som deltagit i min studie och fungerar för tillfället 

som lagledare i två lag i sin förening och har dessutom ett styrelseuppdrag och en del 

administrativa uppdrag. Vid sidan av sin förening har hon även ledaruppdrag i ett distriktslag. 

Tidigare under sina omkring 15 år som aktiv i idrotten har hon bland annat fungerat som 

spelande tränare och huvudtränare. Den fjärde deltagaren är Pontus som är drygt 20 år och tränar 

ett ungdomslag och har gjort det i ca fem år. Pontus spelar dessutom själv i ett annat lag inom 

föreningen. Deltagare fem heter Mats, är i 50-årsåldern och har en lång bana inom sin idrott. 

Totalt har han varit aktiv i ca tio föreningar, först som spelare och så småningom som ledare och 

tränare. För tillfället arbetar han på olika sätt med sitt idrottsengagemang, bland annat genom 

föreläsningar om ledarskap och som tränare. Mats skiljer sig alltså från övriga deltagare i det att 

han har sitt engagemang inom idrotten som avlönat arbete.  

Fältobservation  

I inledningen av arbetet med denna studie gjorde jag två observationer. Observationerna syftade 

främst till att ge en grund till en kommande intervjuguide. De gav också en inblick i hur 

studiedeltagarnas engagemang ser ut i praktiken, alltså en inblick i deras vardag.153 

                                                 
152 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002), s. 313. 
153 Martyn Hammersley, Paul Atkinson, Ethnography, 3:e uppl. (New York, 2007), s. 3.  
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Observationerna är av karaktären deltagande observation, jag har då till viss del deltagit i det 

sociala samspelet.154 Jag har haft en öppen observatörsroll vilket innebär att jag har informerat de 

berörda i föreningarna om varför jag är där.155 Jag har haft olika grad av deltagande i de 

genomförda observationerna. Magnus Öhlander menar att man under observationerna kan skifta 

mellan att mest delta som observatör och att till exempel delta i samtal.156 I den första 

observationen deltog jag i stor utsträckning i samtal och det sociala samspelet medan jag i min 

andra observation hade en mer passiv observerande roll. Vid båda observationerna förde jag 

kontinuerliga anteckningar vilket kan ha föranlett frågor om mitt agerande. Jag skulle kunna valt 

att anteckna ur minnet efter observationens slut men valde att föra kontinuerliga anteckningar för 

att få med detaljer och inte glömma bort händelser såsom samtal eller kroppsspråk.157 Vid 

observationerna har jag utgått från ett förutbestämt tema och ett antal frågeställningar för att 

kunna fokusera mina observationer på deltagarnas engagemang och ledarskap. Temat har 

fokuserat på hur deltagarna handlar och agerar i situationen där engagemanget utförs. 

Kvalitativa intervjuer 

Totalt har jag gjort fem kvalitativa, så kallade semistrukturerade intervjuer som använts som 

grundmaterial för analys. En semistrukturerad intervju innebär att jag haft en frågeguide att utgå 

ifrån men jag har i stor utsträckning frångått guiden och anpassat följdfrågor utifrån 

studiedeltagarens svar.158 Intervjuguiden är utformad efter en övergripande tematik kring vad som 

motiverar deltagaren till sitt engagemang. Till viss del har intervjuguiden anpassats och skrivits 

om efter det som framkommit under observation och utifrån vem jag har intervjuat. Syftet med 

intervjuerna har varit att höra deltagarnas egna berättelser om sin specifika situation för att 

försöka förstå hur de ser på sitt engagemang utifrån sitt eget perspektiv, något som kvalitativa 

intervjuer generellt syftar till.159 Intervjuerna har registrerats via ljudupptagning vilket var 

fördelaktigt då jag under intervjusituationen kunde fokusera på samtalet och det sociala samspelet 

i stället för att fokusera på att anteckna.160 Intervjuernas längd har varierat mellan 20 minuter och 

90 minuter och haft en samtalsliknande form där många av mina frågor har besvarats utan att jag 

behövt ställa den faktiska frågan. Platsen för intervjuerna har föreslagits av mig och sedan 

godkänts av respektive deltagare. Målet har varit att hitta platser som känns relativt trygga för 

deltagaren och som passade båda parterna bra.161 En intervju utfördes hemma hos deltagaren, två 

intervjuer utfördes i föreningslokalen där deltagarna är aktiva och två intervjuer utfördes i 

universitetets lokaler. 

                                                 
154 Katrine Fangen, Deltagande observation (Malmö, 2005), s. 31. Samt Magnus Öhlander, ‖Deltagande observation som 
metod‖ i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser och Magnus Öhlander (Lund, 1999), s. 74 f.  
155 Bryman, s. 278 f.  
156 Öhlander, s. 74.  
157 Fangen, s. 80, 91.  
158 Bryman, s. 301. Samt Steinar Kvale, Den kvalitativ forskningsintervjun (Lund, 1997), s. 32, 117.  
159 Kvale, s. 32 ff.  
160 Jfr. Kvale, s. 147.  
161 Jfr. Eva Fägerborg, ‖Intervjuer‖, i Etnologiskt fältarbete, red. Lars Kaijser och Magnus Öhlander (Lund, 1999), s. 66.  
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 Samtliga intervjuer har inletts med så kallade inledande frågor där deltagaren har berättat om 

sig själv och sin bakgrund. Som respons på det som deltagaren berättat har jag främst använt 

uppföljningsfrågor och tolkande frågor, alltså bett deltagaren fördjupa sig eller ställt frågor som 

bekräftar att jag förstått dem rätt.162 I så stor utsträckning som möjligt har jag försökt undvika 

ledande frågor för att deltagarna ska få svara helt utifrån sina egna tankar. 

Efter avslutad intervju har jag transkriberat mitt material, det vill säga skrivit ut tal till text.163 

Transkriberingarna har sedan använts för att analysera intervjuerna genom Grundad teori-

metoder, vilket går att läsa vidare om under nästa rubrik.   

Grundad teori i min studie  

Här beskrivs mitt individuella tillvägagångssätt vid användandet av Grundad teori- 

analysproceduren. 164 Min analys är uppbyggd kring de kategorier jag identifierat genom Grundad 

teori-analysproceduren. För att identifiera dessa kategorier ur intervju- och observationsmaterialet 

har jag först gjort en inledande scanning vilket innebär att jag försökt identifiera begrepp och 

sammanhang som jag finner intressanta. Följande steg har varit att sätta etiketter på mitt material. 

Detta kan exempelvis vara uttryck från deltagarna eller något som beskriver vad de gör eller 

pratar om. Det slutliga steget har varit att sammanställa etiketterna till ett antal kategorier. 

Slutligen framkom två stycken kategorier ur materialet. Dessa två huvudkategorier kommer att 

synas som rubriker i min analys och det finns även underkategorier som tillsammans med 

huvudkategorierna kommer att beskrivas och analyseras vidare under respektive rubrik. De 

kategorier som framkom ur materialet är Vi tillsammans samt Ideellt arbete kontra lönearbete.  

Etik 

Då ämnet för denna studie är valt efter ett personligt intresse för ideellt engagemang inom 

idrotten och jag själv har ett sådant engagemang är jag väl medveten om att min förförståelse kan 

påverka resultatet av studien. Bent Gullveig Alver & Ørjar Øyen påvisar vikten av att det finns 

engagemang och motivation i förhållande till det studerade området. Samtidigt är det viktigt att 

ha distans till ämnet. De menar att en för stor närhet till ämnet kan hota distansen.165  För att 

undvika att detta negativt påverkar min studie tänkte jag igenom min förförståelse innan studien 

påbörjades och försökte, i likhet med vad Katrine Fangen rekommenderar, vara kritisk mot mina 

fördomar och min förförståelse.166 Fangen beskriver även vikten av att avgränsa sitt studieområde 

för att undvika att ‖studera allt‖.167 Jag anser mig blivit hjälpt av min förförståelse när jag skulle 

avgränsa mitt fält och avgöra vad jag ville fokusera på.   

                                                 
162 Kvale, s. 124 f.  
163 Fägerborg, s. 69.  
164 För användning av Grundad teori, se även det gemensamma inledningskapitlet under rubriken Grundad teori.  
165 Bente Gullveig Alver, Ørjar Øyen, Etik och praktik i forskarens vardag (Lund, 1998), s. 63. 
166 Fangen, s. 53.  
167 Fangen, s. 55.  
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Något annat jag anser varit positivt med min förförståelse är att jag funnit det enkelt att skapa 

naturliga samtal kring ämnet vid exempelvis intervjusituationen, då jag kunnat relatera till det 

deltagarna sagt. Jag har dock arbetat med att inte utifrån min egen vardag dra några slutsatser av 

vad deltagarna säger. 

Vid bägge observationerna fick jag frågor om min närvaro och min studie vilket jag bemötte 

med att förklara min roll som observatör, vad min studie innebär och vilket syftet är med 

observationen.  

Gällande citat i följande text har jag valt att ha relativt långa citat i många fall. Detta för att 

belysa deltagarens ordval och sätt att beskriva saker. Min tro är att detta minimerar risken för att 

saker lyfts ur sitt sammanhang. En risk med långa citat är att det blir lättare att identifiera 

studiedeltagaren men jag har ändå funnit denna risk som liten.   

Det ideella arbetet - forskning om idrottsrörelsen och 

individualisering  

Individualisering i förhållande till ideellt engagemang har tagits upp av bland annat Erik Amnå 

och Lars Svedberg, Johan von Essen och Magnus Jegermalm. Amnå menar att intresset för 

forskning kring ideellt arbete växer och går en ljus framtid tillmötes trots att det ännu inte blivit 

en egen disciplin.168 Eva Jeppsson Grassman och Lars Svedberg anser att den svenska 

frivilligsektorn tidigare har fått litet utrymme inom forskningen trots att det i Sverige länge har 

talats om en stark folkrörelsetradition med en stor samhällelig betydelse.169 De menar att en 

förbättring skett från slutet av 80-talet då frivilligsektorns ‖roll som välfärdsproducent‖ började 

uppmärksammas på allvar och de menar att föreningslivet i Sverige nu ses som ett 

‖grundläggande inslag i den svenska demokratin‖.170  

Min uppfattning är att mycket av den forskning som bedrivs kring ämnet idrott har fokus på 

de som utövar idrotten snarare än de som engagerar sig ideellt för att göra det möjligt för andra 

att utöva sin idrott. Min uppfattning är också att de gånger det ideella arbetet kring idrotten 

berörs, berörs den tillsammans med allt ideellt engagemang i samhället. Det ideella beskrivs i stort 

utan att fokusera specifikt på inom vilket område det ideella engagemanget utförs. Svedberg, von 

Essen och Jegermalm presenterar i sin rapport för Regeringskansliet hur forskning kring ideellt 

engagemang generellt har präglats av resultat om att det ideella engagemanget blir svårare att hitta 

i ett samhälle mer och mer präglat av individualism och att den ideella sektorn mer och mer 

strävar efter professionalism vilket visar sig bland annat genom att det inom ideella föreningar 

börjar ställas högre krav på kvalitet och kontroll och att föreningar i högre utsträckning börjar ha 

anställda.171 Det finns också indikationer på att engagemanget inom vissa folkrörelser minskar, till 

                                                 
168 Erik Amnå, Ideell verksamhet. (Stockholm, 1995), s. 34.  
169 Jeppsson Grassman, Svedberg, s. 86 f.  
170 Ibid, s. 87.  
171 Svedberg, von Essen, Jegermalm, s. 24.   
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exempel har deltagandet i politiska partier minskat de senaste åren.172 Svedberg, von Essen och 

Jegermalm har studerat förekomsten av ideellt arbete i Sverige och följt utvecklingen från 1992 

till 2009. Deras resultat pekar dock på ett ökat engagemang bland den vuxna (16-74 år) svenska 

befolkningen med idrotten som det enskilt största området för ideellt engagemang. De menar att 

det uppkommit en slags kollektiv individualism vilket innebär att det finns ett större fokus på 

individen men att det inte behöver hämmas av en kollektiv gemenskap. Detta kan förklara att 

engagemanget i ideella idrottsorganisationer inte har sjunkit trots den ökade individualiseringen.173  

Svedberg, von Essen och Jegermalm belyser även en annan aspekt av individualiseringen i 

förhållande till det ideella arbetet då de menar att individualiseringen innebär att organisationer 

får svårare att förlita sig på att personer engagerar sig under en lång tid. Detta orsakas av att 

‖människor i högre grad reflexivt värderar sina insatser istället för att vara lojala mot traditioner, 

organisationer eller kollektiv‖.174 Alltså ökar antalet engagerade men det kan vara så att de 

engagerar sig under en relativt kort period. Detta är två sidor av individualiseringen i förhållande 

till det ideella engagemanget. I följande analys kommer fem individers syn på det ideella 

engagemanget inom idrott att belysas. 

Aspekter av det ideella idrottsengagemanget  

Följande analys utgår från två kategorier som har arbetats fram genom Grundad teori- 

analysprocesser. De två huvudkategorierna har underkategorier för att underlätta uppbyggnaden 

av analysen.  

 Den första kategorin heter Vi tillsammans och behandlar deltagarnas beskrivningar av det 

ideella engagemanget som något som kretsar kring gemenskap, vad studiedeltagarna som ledare 

ger till andra och vad de får tillbaka och betydelsen av detta. Här tas det även upp vad som 

beskrivs vara det viktigaste med engagemanget och förhållandet till sin förening eller idrott och 

vikten av olika former av mål. Kategorin Vi tillsammans har fått underrubrikerna “Ju mer man ger 

desto mer får man tillbaka” samt Hjärta för föreningen. Den andra ketegorin heter Ideellt arbete kontra 

lönearbete och handlar om deltagarnas syn på vad det ideella handlar om, till exempel i förhållande 

till pengar och vilka förutsättningar och omständigheter som kan påverka engagemanget. 

Aspekter av denna kategori beskrivs i underkategorin “Då måste man ha ett bra liv för övrigt…”. Vad 

som innefattas i kategorierna är inte helt skiljt från varandra utan de överlappar varandra till viss 

del och en del liknande exempel på engagemanget återfinns i bägge kategorierna men analysers 

utifrån olika dimensioner.   

Vi tillsammans  

I intervjuerna återkommer studiens deltagare gång på gång till hur känslan av att göra något 

tillsammans med andra är en viktig anledning till att de engagerar sig. Amnå skriver, i kontrast till 
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detta, om värderingsförskjutningar mot en ökad individcentrering vilket skulle få kollektiviteter 

såsom den typ som uppkommer i ideella sammanhang att minska i omfattning.175 Att deltagarna i 

denna studie ser gemenskapen som en av de absolut största fördelarna med det de gör strider 

mot Amnås resonemang. Att få vara med i en gemenskap, ‖träffa folk‖ och få nya vänner är 

något som samtliga av studiens deltagare beskriver som en oerhört stor fördel, en trygghet och en 

starkt motiverande faktor. Exempelvis beskriver Anja att hon funnit de flesta av sina närmsta 

vänner genom sitt engagemang. Det deltagarna beskriver anser jag stämmer bra överens med vad 

Björn Nilsson tar upp i sin bok Individ och grupp, det vill säga att människan är en gruppvarelse 

som påverkas av och påverkar i relationer med andra människor och han menar att gruppen är ett 

betydelsefullt personligt och socialt stöd. Nilsson menar, i likhet med Richard Jenkins, att 

individen behöver en grupp för att kunna ha en gemenskap och mening som i sin tur gör 

individen delaktig i samhällets kultur.176 Dessutom uppfyller gruppen ett antal sociala behov 

såsom tillhörighet och att ha roligt.177 Jenkins menar att en organisation eller grupp är betydande 

för såväl individuell som kollektiv identitet. 178 Enligt Nilsson väljer individen att ingå i grupper 

som stärker den personliga identiteten och får oss att känna oss viktiga i ett sammanhang.179 Att 

gruppen ger trygghet och blir en arena för att ha roligt och skapar inlevelse anser jag yttrar sig väl 

i de observationer som utfördes i studiens inledning. Under observationerna förekom mycket 

skratt och umgänge och under båda observationstillfällena upplevde jag en bra stämning med 

utrymme för att ha roligt tillsammans. Särskilt vid en av observationerna upplevde jag att 

studiedeltagaren skojade mycket med glimten i ögat och vid de båda tillfällena som observerades 

upplevde jag en mycket entusiastisk och uppmuntrande stämning bland de som deltog i 

situationen och att studiens deltagare verkade ha stor inlevelse i det som skedde.  

Både Amnå samt Jeppsson Grassman och Svedberg och även Nilsson beskriver att 

människor ingår i organisationer eller grupper för att till exempel ge uttryck för ett gemensamt 

intresse eller arbeta med en gemensam idé eller mot ett gemensamt mål.180 Detta tycker jag mig 

tydligt se i deltagarnas beskrivningar där själva idrottandet ett flertal gånger lyfts som något att 

samlas kring och bygga en gemenskap kring. De deltagande beskriver hur exempelvis resultatmål 

kan vara ett bra sätt att stärka gemenskapen i gruppen. De deltagare som tränar eller leder ett lag 

menar dock att det är viktigt att ha realistiska mål och inte bara mål som kretsar kring att prestera 

resultat. Mats beskriver hur det också är viktigt att arbeta med flera mål och delmål för att som 

grupp känna att det går framåt. De flesta av deltagarna talar också om att det är av vikt att inte 

tappa bort individen i det gemensamma och att det kan vara viktigt att ha även individuella mål 

att arbete med för att individen ska känna sig sedd och få möjlighet till utveckling på sin egen 

nivå. Nilsson menar att de gemensamma målen är de som får gruppen att agera som en enhet 
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men att det alltid finns individuella mål i gruppen.181 Att kollektiva identiteter uppstår via 

gemensamma handlingar och gemensam kunskap är något som beskrivs av Jenkins.182 I relation 

till detta kan deltagarnas beskrivningar av gemensamma mål ses som en del i skapandet av en 

kollektiv identitet och tillhörighet. Mia och Charlotte talar inte i termer av mål men påvisar ett 

flertal gånger att det är viktigt att ‖alla är på väg åt samma håll‖ och att det bör finnas en 

gemensam riktning vilket också kan vara ett tecken på en tillhörighet i en kollektiv identitet. Detta 

skulle kunna vara exempel på outtalade mål som finns i föreningen, något som Nilsson beskriver 

kan förekomma precis som uttalade mål och fungerar som en sammanhållande faktor för 

gruppen.183  

”Ju mer man ger desto mer får man tillbaka”  

En aspekt av det kollektiva är att studiedeltagarna talar om att känslan av samhörighet och 

tillhörighet i gruppen ger dem ett eget utbyte. Samtliga av studiens deltagare beskriver en rad 

exempel på vad de vill ge till andra människor och hur de i mötet med andra människor får 

tillbaka något som respons på det de ger. Mia beskriver det såhär: 

‖Att få tillbaks den creden, den känslan att det du gör är bra, det här får folk, folk att verkligen 

må bra o det är ju få förunnat känner jag. Att få stå, liksom på ett sånt här forum o ge så 

mycket till andra o samtidigt att andra spontant ger tillbaks. O utan den egokicken, just den 

känslan att det här är jag hyfsat bra på, att folk uppskattar det jag gör. Utan att få tillbaks den 

känslan av uppskattning hade det ju känts rätt meningslöst tror jag, att komma hit.‖ 

Mias beskrivning kan också visa på att hon får bekräftelse för sin egen prestation vilket verkar 

vara en viktig del i utbytet för att kunna fortsätta sitt engagemang på ett sätt som inspirerar 

andra. Just beskrivningarna deltagarna ger av hur viktigt detta utbyte är relaterar jag till en 

beskrivning som Per-Anders Forstorp gör kring hur det ideella engagemanget uppstår och 

hämtar kraft ur mötet med andra människor. Han anser att det är i det konkreta mänskliga 

samspelet som individers motivation till ansvar, hjälpsamhet, uppoffringar med mera uppstår.184 

Charlotte beskriver med glädje allt det positiva som hon får som respons på det hon gör och hur 

det påverkar henne positivt. Hon säger att:  

‖Just den här feedbacken som man får som är, det är nästan lite hallelujavarning på. (skratt) 

Asså det är det.‖ 

Genom att som ledare få uppskattning för det de gör kan den egna självbilden och identiteten 

stärkas. Det kan tolkas som att den feedback och den glädje som studiedeltagarna beskriver att 

de får tillbaka är ett exempel på positiv identitetsbekräftelse. Svedberg beskriver att det är i mötet 

med andra som vi finner oss själva. Svedberg tolkar även Mead i sin beskrivning av att efter en 

handling ‖speglar sig‖ individen i andras reaktioner och attityder som uppkommer till följd av 

handlingen och att det är i detta sociala utbyte som vårt Jag blir till.185 Vad Svedberg också 
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poängterar är att Jaget inte helt är socialt konstruerat utan att det finns en viss subjektskraft som 

gör att individen till viss del skapar sin identitet själv. Det vill säga att Jaget inte helt skapas i 

samspel med andra. Dessutom ingår individen ofta i en rad olika sociala sammanhang som 

denne påverkas av kontinuerligt.186 Jaget är alltså något som utvecklas i en ständigt pågående 

process.187 Att få utvecklas i sitt engagemang och ledarskap är något som samtliga deltagare 

påvisar att de gjort och de finner av stor vikt att få utvecklas. Charlotte gör en jämförelse kring 

sitt ledarskap och att vara en bilförare och menar att:  

Det är ungefär som jag brukar säga att nu har du fått ditt körkort, nu ska du fortsätta lära dig 

att bli en riktigt bra bilförare. Det kommer du behöva träna på hela livet. Du kommer aldrig bli 

färdig. Tack o lov! För då skulle det bli tråkigt. Du kommer hela tiden lära dig nytt, du kommer 

hela tiden bli bättre o bättre o lära dig att tänka i andra banor o ta in nyheter liksom.‖ 

Charlotte menar alltså att det alltid finns något nytt att ta tag i inom ramen för engagemanget 

som gör att hon kan utvecklas. Att utvecklas i sitt ledarskap beskrivs av deltagarna som något 

som är beroende av givandet. Det de får tillbaka i form av framförallt glädje beskrivs som en 

starkt motiverande faktor som driver och utvecklar deras engagemang i positiv riktning.  

Inom idrottandet blir också hälsa och träning påtagligt men ingen av studiens deltagare talar 

särskilt mycket om själva idrottandet och hälso- och träningsaspekterna av det de gör, för dem 

verkar engagemanget ha andra syften som ligger utanför själva idrottandet. De pratar om 

tränings- och hälsoaspekter till viss del men träning beskrivs mer som något ‖man får på köpet‖. 

Framförallt handlar det om att ha roligt menar de. Självklart visar de på att bra träning och själva 

idrottandet i sig är en viktig del som är viktig att ge inspiration kring och det är det faktiska 

idrottandet som i de flesta fall varit det grundläggande intresse som gjort att de hamnat där de är 

nu. I takt med att deras ledarskap har utvecklats verkar andra syften framkommit. Två av 

deltagarna beskriver till exempel hur de vill använda sitt ledarskap och sin idrott för att skapa 

trygghet för ungdomar som har det lite svårt på andra områden. Detta visar på att deras 

engagemang sträcker sig utanför idrotten och det kan tolkas som att idrotten blir ett verktyg för 

att nå unga som behöver en trygg plats i vardagen. Mats är en av de deltagare som brinner lite 

extra för att hjälpa ungdomar och han beskriver sitt ledarskap och sin plats inom idrotten på det 

här sättet:  

‖Asså människosynen, det tror jag, det tar jag med mig. Att den är viktig, att vi inte bara är 

idrottare, utan en hel människa. Man idrottar en väldigt liten del av sitt liv men människa är 

man till man ligger med näsan upp. Och det är ju en mycket längre period än vad man idrottar. 

O kan man få med sig nått av det då tycker jag att man har lyckats som ledare.‖ 

Det kan tolkas som att själva idrottandets syfte blir att skapa en grund för gemenskap som 

sträcker sig även utanför idrottsarenan och det är den tryggheten han strävar efter att ge till andra. 

Idrotten är bara en del av en större helhet som inte kan isoleras från det övriga livet. Mats 

beskriver vidare att: 

‖Det här att hjälpa, se någon utvecklas, glädjen. Den biten va, det är ju den viktigaste biten. 

Helt klart.‖ 
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Även detta visar på att de viktigaste drivkrafterna verkar ligga utanför det idrottsliga och mycket 

av de drivkrafter som beskrivs grundar sig i att på något sätt hjälpa eller ge något till andra 

människor, ofta med glädjen som grund. Likheter med detta finns i Svedberg, von Essens och 

Jegermalms studie där ett av resultaten visar att 57 procent av de som svarade på studiens fråga 

om varför de började engagera sig ideellt svarade att det var för att göra nytta för andra 

människor.188 I likhet med detta kan engagemanget för deltagarna knytas till känslan av att betyda 

något för andra. 

Hjärta för föreningen 

Att deltagarna har hjärta för det de gör är tydligt i de intervjuer jag gjort. För Mats verkar 

engagemanget handla om en tillhörighet och ett hjärta för idrotten och sin sport i stort till 

skillnad från de andra som belyser en tillhörighet till en specifik förening. Fyra av de fem 

deltagarna beskriver att de har ett ‖hjärta för föreningen‖ och att just den specifika föreningen 

betyder mycket för deras engagemang. Att Mats däremot skiljer sig något på denna punkt då han 

snarare betonar att han brinner för sin sport och att hans engagemang inte är lika beroende av 

vilken förening engagemanget utförs i märks bland annat i att Mats har varit aktiv i ca 10 

föreningar medan de andra av studiens deltagare varit aktiva i högst två föreningar. Det kan 

möjligen också vara så att då Mats har ett avlönat uppdrag kanske fokus för engagemanget 

hamnar på exempelvis spelare och lag istället för på föreningen i sig. De beskrivningar som 

delgivits angående hjärtat för föreningen respektive idrotten tolkar jag som att det grundar sig i en 

trygghet baserad på att de alltid har något eller någon att gå till där de kan känna sig uppskattade 

och betydelsefulla. Dessutom verkar det finnas en lojalitet gentemot föreningen då de flesta av 

deltagarna anser sig ha fått mycket tillbaka därifrån. Att samtliga deltagare varit engagerade i 

mellan 5 och 25 år och finner det troligt att deras engagemang kommer att fortsätta under en 

ytterligare lång period kan ses som ett tecken på att det finns en betydande trygghet och 

gemenskap att tala om. Dessa aspekter strider mot den diskurs som belyses av Svedberg, von 

Essen och Jegermalm. De har funnit att det generellt har setts som att samhällets individualisering 

skulle orsaka att individer som engagerar sig endast gör det under kortare perioder på grund av 

minskad lojalitet mot traditioner, organisationer och kollektiv.189 I deras studie visar ett av 

resultaten att 60 procent av de som engagerar sig ideellt gör det bland annat med motiveringen att 

bidra till organisationen/föreningen (vilket är det svarsalternativ med högst procent i 

undersökningen om vilka motiv som finns bakom ett ideellt engagemang). Detta visar på en 

lojalitet och ett intresse för föreningslivet. Något jag finner intressant är att samtliga av deltagarna 

i denna studie utöver sitt åtagande som innefattar en ledarfunktion även har engagerat sig inom 

andra områden. Detta är bland annat styrelseuppdrag, domare, utbildningsansvar och uppföljning 

vilket också visar på ett intresse i att bidra till sin förening.  
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 En annan aspekt av den lojalitet som finns gentemot föreningen yttrar sig i att ett flertal av 

studiens deltagare anser att de har en skyldighet att kliva åt sidan från sitt engagemang om det 

känns mer som ett tvång än något som är baserat på lust och glädje. Det är dock inte under alla 

omständigheter som allt är 100 procent roligt och deltagarna beskriver hur energin ibland tryter i 

förhållande till sitt engagemang. Såsom Mats säger:  

‖Sen är det klart att man brinner ju inte varje gång man går dit va.‖ 

Men det viktiga menar de är att om det under lång tid tar mer energi än vad det ger kan det vara 

en god idé att dra sig tillbaka från sitt engagemang både för sin egen skull och för andras. Några 

påvisar att det kan vara bra att backa från sitt engagemang och ‖sakna det lite‖ för att sedan 

kunna komma tillbaka med ny lust och energi. På frågan om de ser något negativ med att vara 

engagerad svarar samtliga deltagare uttryckligen att de inte ser några nackdelar och de menar att 

det som skulle kunna bli nackdelar snabbt överbyggs av de positiva delarna. Pontus menar att: 

‖Man tröttnar ju lite då o då. Men det är ju roligt, det är ju så många fördelar. Det är så kul 

samtidigt. Man får ha tråkigt ett tag o sen blir det bra igen. O det är så det funkar.‖ 

Att det tråkiga kompenseras snabbt av det som är roligt visar sig starkt i intervjuerna. Återigen 

handlar mycket om gemenskapen. Det finns alltid någon som ‖plockar upp en‖ om det är lite 

motigt och det finns också beskrivningar av att det alltid finns något att ta tag i inom ramen för 

det uppdrag de har. Baksidan av detta beskrivs bland annat vara att de som personer sätter sig 

själva åt sidan. Anja pratar om att det medföljer mycket roliga åtaganden som ledare och aktiv 

och att det ibland kan vara lite svårt att säga nej:  

‖Det är ju då det är som svårast. För man vill så gärna o sen tänker man inte riktigt på sig 

själv.‖ 

Detta citat anser jag visar på hur Anja tycker att mycket av det som innefattas i engagemanget är 

väldigt roligt och att hon ofta gör saker av lojalitet mot andra eller för att hon har ett starkt 

‖hjärta för föreningen‖ men att det ibland kan bli för mycket och då sätter hon sig själv i andra 

hand. Liknande beskrivningar förekommer även hos de andra av studiens deltagare.  

Deltagarna lämnar nästan genomgående positiva bilder och beskrivningar av sitt engagemang 

och sin förening vilket dels kan bero på att de faktiskt känner väldigt mycket för det de gör och 

att det betyder mycket för samtliga av studiens deltagare. Att studiens deltagare väljer att 

presentera och framhäva de positiva delarna kan också bero på vilken typ av självpresentation 

individen vill göra. Erving Goffman menar att individen i relation till andra individer kan 

kontrollera sitt handlande och de signaler handlandet ger så att det ‖överför till de andra ett 

intryck som det ligger i hans intresse att överföra‖.190 Goffman menar dock att överförandet av 

intryck kan ske omedvetet och främst har att göra med traditioner inom den grupp individen 

tillhör.191 Även Anthony Giddens för ett liknande resonemang angående det individen förmedlar 

till andra. Giddens menar att ‖vi är inte det vi är utan det vi gör oss till‖ och att individen kan 

bygga upp en positiv identitetskänsla.192  Min slutsats av detta är att ett positivt klimat i gruppen 

där engagemanget utförs skulle kunna göra att gruppens deltagare i förhållande till andra 
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använder ett positivt sätt att prata om, i det här fallet sin förening och sitt engagemang. Det 

positiva klimatet och deltagarnas sätt att beskriva engagemanget och sig själva som en del av det 

kan göra att det skapas en positiv självbild. Deltagarna beskriver att de får mycket beröm och 

uppskattning för det de gör och flera beskriver att det framförallt är den responsen som är viktig 

att ta åt sig av vilket också kan leda till en positiv självbild. Detta stämmer bra överens med vad 

Nilsson skriver om gruppklimat då han menar att ett bra klimat ger gruppens deltagare utrymme 

för att trivas, få bekräftelse och finna utmaningar i en anda av öppenhet.193   

Ideellt arbete kontra lönearbete  

Alla studiens deltagare är eniga om en sak, som Mats uttrycker det: ‖Pengar är ingen drivkraft‖. 

Påvisas bör i detta avsnitt att en av deltagarna, Mats, har sitt ledaruppdrag som ett avlönat arbete, 

men trots detta anser han inte att pengarna är drivkraften. Han menar att det är en förmån att få 

arbeta med sin hobby och att han förmodligen på något sätt ändå hade haft ett liknande 

engagemang om det inte var hans arbete. Mia, Charlotte och Anja säger uttryckligen att de inte 

vill ha betalt för det de gör inom ramen för sitt engagemang men de diskuterar och reflekterar om 

varför de inte vill det. Anja påvisar att hjärtat för föreningen avgör saken. Hade hon lagt ner lika 

mycket tid i en annan förening så hade hon förmodligen velat ha någon ekonomisk ersättning för 

det arbetet. Mia och Charlotte för snarlika resonemang kring detta ämne, de menar att de får 

betalt i andra medel än pengar och att det är viktigt att se dessa saker som en faktisk betalning. 

Att det är viktigt att premieras för det de gör men att pengar inte är rätt sätt att göra det. Dels 

handlar det om material de får och även olika aktiviteter som föreningen står för, till exempel 

betalning av utbildning. De menar också att det handlar om mer abstrakta saker som de får både 

av föreningen och av de personer som de möter i sitt engagemang. Charlotte resonerar bland 

annat såhär kring de konkreta saker som hon får från sin förening:  

‖Jag tror att det är många kanske som tänker just, alltså det är så många som inte ser förmåner, 

alltså sånna förmåner som gemenskapsträffar o sånt som en lön.‖  

Mia pratar mer om de något mer abstrakta delarna som hon ser som vinster bortom de 

finansiella:  

‖Sen är det ju faktiskt det att man ingår i en gemenskap här som också är en stor förmån tycker 

jag.‖ 

Dessa saker kan beskrivas som en moralisk ekonomi vilket Forstorp skriver om. Han menar att 

de sociala relationerna och det utbyte av givande som sker kan ses som ett betalningsmedel inom 

det ideella arbetet. Detta kan till exempel handla om att ge av sin tid eller sitt intresse.194 Även 

Pontus trycker på att han får saker från föreningen istället för pengar, detta kan vara kläder till 

exempel. Pontus berättar att han inte skulle tacka nej till ekonomisk ersättning för det han gör, 

han vill inte likställa det med lön men menar att en ersättning för till exempel förlorad arbetstid 

skulle vara en fördel att få. Vid vidare resonemang pratar han dock om att han får bland annat 

reseersättning från föreningen utan att ta ut den. Han menar på att i dagsläget ser han inte de 
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extra pengarna som något nödvändigt eller något som har betydelse för ett fortsatt engagemang 

men att det skulle kunna vara en morot om det blir lite motigt. Även Mia lyfter ekonomisk 

ersättning som något som är en ‖slags öppen värdering på någonting man gör‖. Hon anser dock 

att nackdelarna med att få betalt från föreningen väger tyngst. Ett föreningsengagemang menar 

hon ska vara förknippat med lust och framförallt en känsla av att ‖vi tillsammans gör det här‖ 

och ekonomisk ersättning skulle kunna innebära en risk för dessa drivkrafter. Hon resonerar 

såhär:  

‖O det tror jag också är lite det här ideella. Skulle man få betalt o utföra det här som en 

arbetsuppgift, jag tror mycket av det [gemenskapen och tillsammanskänslan] skulle försvinna 

då. O det skulle jag ju, det är ju därför jag ändå fortsätter här för att det ger så mycket annat.‖  

Forstorp bekräftar också att det inom ideella verksamheter ofta tas avstånd från de ekonomiska 

aspekterna som drivande. Han menar att för att förstå motivationen för ideella insatser behöver 

det ses bortom det ekonomiska. Forstorp visar på att ‖den goda viljan‖ ersätter ekonomins plats 

som motiverande faktor.195   

Flera av studiens deltagare menar att kvalité är vikigt och att ideell bör och kan kopplas 

samman med professionell. Här kan det exempelvis handla om att det är viktigt att få möjlighet 

till utbildning, vilket de flesta av deltagarna anser sig ha fått. Svedberg, von Essen och Jegermalm 

beskriver hur det ideella arbetet i högre grad professionaliseras, bland annat genom 

utbildningskrav och att de insatser som görs ska utvärderas.196 De flesta av studiedeltagarna 

menar att de känner sig ha ett stöd av föreningen och får bra möjligheter att utvecklas genom 

möjligheten till utbildning. Mia och Charlotte uttrycker sig också positivt inför att av föreningen  

få uppföljning på sitt ledarskap som en säkring på att det de gör är bra. Christer Leopold menar 

att krav är nödvändiga även i ideella sammanhang både för att skapa kvalitet i verksamheten och 

för att stimulera de som arbetar ideellt. Dessa krav kan till exempel vara krav på utbildning.197 

Även Anja berättar om att hon får feedback från föreningen och hur det i det ideella arbetet 

blir en viktig del att få respons på det hon gör:  

‖Jag får ofta positiv respons från spelare så också, både styrelse och spelare. Dom tycker att det 

betyder jättemycket när man gör så mycket saker ideellt liksom. Det får jag höra ganska ofta.‖  

Det som framgår av det Anja säger är att det är viktigt att få feedback från flera håll, att känna att 

hon har stöd i det hon gör både från föreningen och från de aktiva.  

”Då måste man ha ett bra liv för övrigt…”  

De förutsättningar och omständigheter som finns runt omkring engagemanget i vardagen verkar 

påverka och påverkas av engagemanget. Charlotte tar upp hur det ideella engagemanget hänger 

samman med allt runt omkring, såsom familj och arbete. Hon beskriver hur viktigt det är att livet 

runt omkring fungerar för att hon ska orka gå in fullt ut i sitt engagemang. Det gäller alltså att 

hitta en bra balans så att engagemanget inte blir ett tvång inklämt mellan andra saker. Charlotte 
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beskriver hur hennes barns aktiviteter medför ytterligare engagemang för hennes del. Det några 

av deltagarna också beskriver är att de har lätt för att gå in med 100 procent i det mesta de gör 

vilket gör att de har många olika saker som de engagerar sig i fullt ut. Ett starkt engagemang på 

flera plan gör tidspressen ännu större men några av deltagarna menar att det bara handlar om att 

prioritera och planera sin tid. Pontus menar att en nackdel gällande tiden kan vara när det tar tid 

från arbetet. Tre av deltagarna berättar att det händer att de tar ut semesterdagar eller på annat 

sätt tar tid från arbetet för att lägga tid på sitt engagemang. Svedberg, von Essen och Jegermalm 

samt Leopold menar att det är vanligt förekommande att de som engagerar sig ideellt på något 

sätt är de som redan tidigare har ganska begränsad fritid. Bland annat är det vanligare för 

heltidsarbetande att engagera sig ideellt än vad det är för deltidsarbetande. Svedberg, von Essen 

och Jegermalm menar dessutom att ju fler sociala arenor en person har desto mer troligt blir det 

att personen väljer att ha ett ideellt engagemang.198 Bland de som deltagit i denna studie bekräftas 

och exemplifieras detta resonemang bland annat genom att samtliga deltagare arbetar heltid, Mia 

studerar även på halvtid, Pontus idrottar i ytterligare en förening, Anja är engagerad i ett 

distriktslag och Charlotte har som tidigare nämnt åtaganden i förhållande till sitt barns aktiviteter. 

Leopold menar att det handlar om att prioritera och planera sin tid.199 Detta stämmer bra överens 

med det deltagarna ger uttryck för även om de menar att det då och då känns som om 

engagemanget tar lite väl mycket tid från annat.  

Amnå beskriver ett antal punkter som kan tala för att den ideella sektorn inte kommer att 

expandera och som kan ses motiverande för att inte ha ett ideellt engagemang inom en sådan 

sektor som idrotten. Han menar att det skett ett ökat kompetens- och prestationskrav inom 

arbetslivet som kan göra att ett engagemang utanför familj och arbete kan skjutas bort på grund 

av tidsbrist.200 Detta resonemang finner jag intressant i förhållande till det deltagarna har uttryckt 

då samtliga av dessa påvisar att deras engagemang är tidskrävande och vissa har haft tankar på att 

minska sitt engagemang för att få mer tid till annat. Däremot så vill de flesta inte prata om den 

stora tidsåtgången som något negativt. Alla studiens deltagare värderar och prioriterar sitt 

engagemang högt och den stora mängd tid deras åtaganden tar anser de vägs upp av en rad 

positiva saker. Pontus menar exempelvis att:  

‖Eftersom man avsätter mycket tid så kan jag tänka mig att utan att tänka på det så värderar 

man det nog ganska högt‖ 

Detta citat anser jag visar på hur tidsåtgången inte ses som ett stort problem samt hur Pontus 

vänder på en negativ faktor till något positivt. 

 Charlotte tar även upp, liksom flera av de andra deltagarna, hur engagemanget även kan 

fungera som ett sätt att stänga av allt runt omkring. Det kan handla om att det har varit en dålig 

dag på jobbet som kan kompenseras med att ta tag i något inom det ideella. Platsen för det ideella 

engagemanget verkar fungera som en oas för att komma bort från andra delar av vardagen. Flera 

av deltagarna menar att det är ett bra komplement till arbetet till exempel. De flesta av deltagarna 
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menar också att de har nytta av faktorer de fått med sig från engagemanget på andra plan. Bättre 

självkänsla, lättare att ‖ta folk‖, prata inför andra och lösa konflikter är exempel på sådant som de 

menar att de har haft nytta av på till exempel arbetsplatsen och som grundar sig i deras utveckling 

inom ramen för det idrottsliga engagemanget.   

Avslutande diskussion  

I denna avslutande diskussion sammanfattas föregående analys och diskuteras utifrån de 

frågeställningar som ligger till grund för studien. Här lämnas också utrymme till att belysa 

aspekter som inte fått utrymme i analysen. 

 Min uppfattning är att det engagemang som beskrivs av de fem deltagande i denna studie 

främst verkar handla om glädje och lust. Dels genom att i en grupp få uppleva glädje tillsammans, 

dels genom inspiration och lust ge andra glädje i olika former och även att få otroligt mycket 

glädje tillbaka. Den glädje som deltagarna beskriver slår starkt igenom i samtliga intervjuer och jag 

anser även att mycket av det deltagarna beskriver finns att känna igen i de två observationer som 

gjordes i studiens första skede. Grunden för att skapa glädje verkar ligga i friheten och 

möjligheten att inspirera och mycket verkar också grunda sig i ett gemensamt intresse som ger 

upphov till en gemenskap. I stor utsträckning handlar engagemanget om att ge och att få, såsom 

beskrivs under rubriken “Ju mer man ger desto mer får man tillbaka”.  

 Innan studien inleddes var en av de frågor jag ställde mig vad det är som ideellt arbetande 

personer får om det inte är pengar. Forstorp ställer liknande frågor, till exempel: ―Om det 

oavlönade arbetet inte är fokuserat på pengar, på vad är det då baserat?‖.201 För att besvara denna 

fråga utifrån de fem intervjuer jag gjort som grund till denna studie skulle jag säga att det 

oavlönade arbetet är baserat på att se andra utvecklas och att utvecklas själv inom en arena där ett 

gemensamt intresse ligger till grund för att göra detta på ett roligt sätt. Sett till min inledande 

frågeställning om hur deltagarna beskriver sitt engagemang i förhållande till identitetsskapande 

bör utveckling nämnas även då. Att få möjlighet att själv utvecklas verkar vara av vikt för 

deltagarna för att kunna vara ordentligt engagerade. Just att det de gör är utvecklande verkar 

hjälpa till att skapa en positiv självbild och vad som även framgår är att den gemenskap som de 

beskriver sig ingå i också skapar en bra grund för en positiv självbild. Detta i likhet med vad 

exempelvis Mead samt Nilsson och även Svedberg skriver om att vår identitet skapas i samspel 

med andra.202 Även Jenkins lyfter fram vikten av kollektiviteter som en faktor för 

identitetsskapande och identifikation.203 Engagemanget verkar medföra överlägset fler fördelar än 

nackdelar som får dessa fem individer att utveckla en positiv självbild.  

Att inte själva idrottandet och hälsoaspekter av engagemanget belyses särskilt mycket av 

studiens deltagare skulle kunna bero på att det ses som en självklar del och det kan även bero på 

de frågor som ställdes under intervjuerna då dessa främst fokuserade på drivkrafter till 
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engagemanget. De flesta av deltagarna beskriver att de själva utövat sin idrott och sedan blivit 

tillfrågade om att gå över till ett ledarskap, alltså grundar sig i de flesta fall engagemanget på att de 

hamnat i dessa sammanhang tack vare det specifika intresset för sin idrott. Att detta inte 

benämndes i högre utsträckning var något som förvånade mig något. Bland annat pratar några av 

studiens deltagare om rörelseglädje vilket är något de gärna vill inspirera till. Uppmuntran till 

träning diskuterades ändå i samtliga intervjuer men inte i den utsträckning jag hade förväntat mig.   

Gällande engagemanget som avlönat eller oavlönat verkar samtliga deltagare ganska starkt ta 

avstånd från att pengar skulle vara en drivkraft. Detta skulle kunna ställas i likhet med det som 

beskrivs av Göran Ahrne, Christine Roman och Mats Franzén, nämligen att individers handlingar 

ska motiveras av dennes övertygelser och inte av pengar.204 I min studie har jag valt att ha med en 

person, Mats, som har ett avlönat engagemang. Mats var en av de deltagare som jag fick 

föreslagen för mig av en bekant och trots att min studie främst fokuserar på det ideella valde jag 

att intervjua Mats för att jag fann hans engagemang intressant och för att jag tyckte det kunde 

vara värdefullt att se om det uppkom några skillnader mellan ett avlönat och ett ideellt ganska 

likvärdigt engagemang. Det som framkommit i min studie är att oavsett om deltagarna har ett 

avlönat eller oavlönat engagemang har de ganska likvärdiga åsikter i frågan om pengar som 

drivkraft. Den generella åsikten verkar vara att deras engagemang ska baseras på lust men det 

betyder inte att engagemanget inte innebär krav och åtaganden. Det som skiljer sig är att Mats 

som har idrotten som arbete på flera olika sätt beskriver att han ser sitt engagemang som ett 

levnadssätt, men så är också idrotten hans arbete och en stor del av hans fritid. Min tolkning är 

att engagemanget är en del av samtliga deltagares livsstil, framförallt ur ett socialt perspektiv. Med 

detta syftar jag på att deltagarna pratar mycket om det sociala och att de genom sitt engagemang 

har fått ett stort socialt nätverk. 

De flesta av studiens deltagare pratar inte om sig själva i termer av ledare i så hög 

utsträckning. Min tolkning är att engagemanget inte i första hand varit en väg till att få en 

ledarroll utan snarare att ingå ett, för individen meningsfullt sammanhang. Ledarskapet kommer 

fram något i en del reflektioner om att deltagarna kan ses som förebilder och utifrån detta måste 

tänka över sitt agerande, men det har belyst i så pass liten utsträckning att jag valt att inte ta upp 

det i min analys. Ett annat perspektiv på ledarskapet finner jag i relation till utbildning vilket 

stärker ledarskapet och gör att deltagarna känner sig mer trygga i sitt ledarskap. Att aspekter av 

just ledarskapet inte framkommit mer kan bero på intervjuernas utformning då jag inte ställt 

specifika frågor om att till exempel leda en grupp. 

Denna studie har bidragit till en ny förståelse kring många aspekter av det ideella 

engagemanget, många aspekter som låg utanför min förförståelse. Detta har varit intressant för 

mig då jag själv har ett ideellt engagemang och denna studie har hjälpt mig att tänka i nya banor 

kring det egna engagemanget. Vid en större studie eller vid vidare studier skulle det vara 

intressant att ha större fokus på den kollektiva identiteten, hur den byggs upp och upprätthålls.  
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Slutligen skulle jag summera det som att det som driver de fem studiedeltagarnas engagemang 

är att finna glädje i en gemenskap grundad på ett gemensamt intresse och där det finns 

möjligheter att själv utvecklas och att hjälpa andra att utvecklas.  
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Engagemang och motivation på våra tre fält 

Under vårt arbete med denna antologi har vi, trots våra individuella inriktningar kunnat se flera 

gemensamma tendenser mellan våra studier och vi vill i denna sektion ägna oss åt att diskutera 

dessa. Vi vill också, genom att jämföra och kontrastera våra respektive fält ge en bredare syn på 

engagemang och hur det påverkar individen.  

Något som framkom i samtliga bidrag och som vi ser som en för deltagarna betydande aspekt 

är att det för engagemanget är viktigt att uppleva att ens arbete gynnar andra. Oavsett om 

engagemanget som diskuterades gällde deltagarnas ideella arbete eller deras avlönade arbete sågs 

meningsfullhet som en viktig faktor som var avgörande för att ens engagemang skulle 

upprätthållas. Den ideella sektorn diskuteras ofta som en arena där individen får utlopp för att 

vara engagerad och vara en god medmänniska. Amnå menar att genom att förhöja den ideella 

sektorns medmänsklighet dras slutsatsen att det i det övriga samhället råder brist på liknande 

ideal.205 I vår antologi motsägs detta resonemang eftersom det i de ideella sfärerna, likväl som i 

det fall där kommunal sektor berörs belyses att en anda av medmänsklighet och en känsla av att 

göra något för andra ses som en betydande faktor för motivation. Det blir tydligt att det finns 

många vägar att ta för att bidra till välfärdsutvecklingen och en bättre tillvaro för sina 

medmänniskor.206 Det arbetet kan ske på såväl samhällsnivå som på individnivå. Våra deltagares 

samhällsengagemang tar sitt uttryck i både ett stort och ett litet perspektiv genom utvecklande 

förvaltningsarbete, partipolitisk opinionsbildning, eller ett aktivt arbete för att förbättra kvaliteten 

i sin idrottsorganisation. Det ideella arbetet har fram till 90-talet inte uppmärksammats i 

samhällsdiskursen som en välfärdsproducent, detta trots att den ideella sektorn haft en stark 

ställning i det svenska samhället som en grundläggande aspekt av svensk demokrati. Detta 

eftersom ett ideellt engagemang ger dig möjligheten att uttrycka dina värderingar, intressen och 

åsikter på valfri arena.207 Deltagarna i våra studier är alla involverade i någon typ av organisation 

vars syfte är styra, upprätthålla och föra samhällsutvecklingen framåt.208 På detta vis ser vi 

samhällsengagemang som en viktig aspekt för att upprätthålla demokrati, driva utvecklingsarbeten 

och skapa meningsfullhet för individen.  

Majoriteten av studiedeltagarna, oavsett fält, diskuterade glädjen i att vara inkluderad i ett 

sammanhang. Detta beskriv många som en förutsättning för deras engagemang och som en starkt 

motiverande faktor. Att få uppleva en ‖vi-känsla‖ och att få vara del av en grupp, exempelvis ett 

arbetslag ses som viktigt för tryggheten och som en god grund för bekräftelse och för personlig 

                                                 
205 Erik Amnå, Ideell verksamhet (Stockholm, 1995), s. 13-14. samt Erik Amnå, ‖Personlig och gemensam verksamhet‖ 
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 56 

utveckling. En grupp kan verka stärkande för individens identitet så till vida att den accepterar 

och bekräftar denne.209 Jagets utveckling är påverkbar av gruppens gemensamma värderingar och 

gruppen kan på så sätt ha en stark inverkan på individen.210  Att få vara en del av en fungerande 

och kompetent grupp är, enligt vissa deltagare, en sporre för motivationen och för vissa ett uttalat 

mål. I en allt mer individualiserad tillvaro, där föreningsengagemang på vissa arenor blir mindre 

vanligt och individens eget ansvar för sin lycka påvisas, uttrycker våra studiedeltagare att 

gemenskap med föreningsmedlemmar, partimedlemmar och arbetskamrater är viktigt för 

välbefinnandet. Vi ser det som en paradox att den samhälleliga utvecklingen strävar bort från 

gemenskap medan tillhörighet ändå lyfts som viktiga faktorer för engagemang och välmående. 

I analysmaterialen framkom på olika sätt att deltagarna upplevde sitt engagemang som något 

de tog med hem och som de inte ville släppa bara för att den utsatta tiden de var på 

arbetet/föreningen/i partiet var slut för dagen. Flera deltagare som arbetade i kommunal sektor 

beskrev hur de tog med läsning hem på kvällarna. De politiskt engagerade ungdomarna beskriv 

hur de fick agera i sin politikerroll även på släktmiddagar och de föreningsaktiva deltagarna 

beskrev hur de ibland glömde sig själva för allt som behövde göras på föreningen. I detta 

sammanhang suddas skillnaderna mellan ideellt arbete och avlönat arbete ut då personerna 

upplever sina engagemang som något som inte är avgränsat på arbetet/partiet/föreningen, utan 

en del av dem själva. Här vill vi också förhålla oss kritiskt till vårt material och påpeka att våra 

studiedeltagare alla är utpekade av omgivningen som personer som ‖ger det lilla extra‖. Att 

deltagarnas engagemang gentemot sitt politiska uppdrag, arbete eller sin förening tar upp mycket 

plats i deras liv och inverkar på fritid och familjeliv blir tydligt, trots detta vill deltagarna framhäva 

att deras motivation bottnar i ett intresse för det man gör och att det är roligt att engagera sig.  

Adrian Furnham menar att individen motiveras till olika typer av arbete genom en förväntan 

att få ta del av de implicita och explicita belöningar som ett engagemang kan ge. Dessa belöningar 

ska då vara en fast inkomst, sociala kontakter, en känsla av sammanhang, en känsla av 

självuppfyllelse och intellektuell utveckling.211 Vi ser tydligt i vårt material att det är bland annat 

dessa faktorer som sporrar våra studiedeltagare att upprätthålla ett engagemang, oavsett om det är 

ideellt eller avlönat arbete. De olika deltagarna uttryckte dock att vissa aspekter var mer 

motiverande än andra. Exempelvis tryckte deltagarna som var engagerade i idrottsföreningar 

mera på vikten av belöning i form av gruppgemenskap och trygghet medan de anställda i 

kommunal sektor uttryckte utveckling och intellektuell belöning som viktigast. De partipolitiskt 

engagerade individerna uttryckte att både personlig utveckling och en känsla av sammanhang var 

viktiga.   

Då vi jämförde våra individuella analyser förvånades vi över att vi fann så många 

gemensamma aspekter av motivation mellan deltagarna från våra olika fält trots att det kan tyckas 

att de motiverande drivkrafterna borde vara olika. Möjligen har den ideella sektorn och den 
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kommunala sektorn utvecklats till att i högre utsträckning än tidigare likna varandra i utformning. 

Som Svedberg, von Essen och Jegermalm nämner så präglas den ideella sfären mer och mer av 

professionalism då villkoren för det ideella arbetet blir mer och mer förvärvsarbetsliknande 

gällande exempelvis kontroll, kvalitet och graden av anställd personal.212 Vissa förvärvsarbeten, å 

andra sidan går mot en friare organisation där såväl arbetsplatsen som arbetstidens betydelse 

minskar och individen får mer kontroll över sina arbetsuppgifter.213 Svedberg, von Essen och 

Jegermalms rapport från år 2010 rörande svenskars engagemang visar att ca 65% av den svenska 

befolkningen menar att frivilligt engagemang bidrar med något som avlönad personal inte kan 

erbjuda.214 Det menas alltså att ett ideellt engagemang har ett egenvärde i det att den engagerade 

får delta i en demokratisk kontext, kan känna mervärde genom gemenskap och har en arena att 

fritt uttrycka sina värderingar. Med detta sagt vill vi inte säga att det ideella engagemanget inte 

medför några kravbilder eller ansvar och vi vill heller inte påstå att det inte finns 

arbetslivskontexter där ett stort engagemang värdesätts och där en demokratisk beslutsfattning 

eftersträvas.  

Vi drar slutsatsen att engagemang är det fenomen när en individ frivilligt lägger tid, passion 

och tankeverksamhet på ett syfte som den ser som meningsfullt för sig själv och andra. 

Engagemang är, i detta fall att utan krav utföra uppgifter för att gynna en verksamhet, politisk, 

idrottslig eller kommunal. Dock påvisas att krav och målbild är faktorer som är gynnsamt för 

engagemanget och hjälper till att upprätthålla motivation. Trygghet, hälsa och ett stabilt familjeliv 

kan tänkas vara förutsättningar för engagemang så till vida att ett engagemang kräver individen på 

fysisk och psykisk energi som till viss del måste alstras utanför den politiska/idrottsliga/arbets- 

arenan. Att begränsa sin motivation till fasta tider och att aktivt prioritera livet utanför 

organisationen kan på så vis vara ett strategiskt val för att upprätthålla sitt engagemang och inte 

‖brinna ut‖. Att ‖slockna‖ och tappa intresset för organisationen och syftet kan på så vis vara en 

konsekvens av ett för starkt engagemang. Vi har inte sett några tendenser som skulle påvisa 

skillnader i män och kvinnors engagemang, däremot kan ålder och stadium i livet ha en viss 

betydelse för engagemanget, exempelvis beskriver deltagare som har småbarn hur deras 

engagemang påverkas av detta. I och med att vi inte hade klart fokus på ålder, kön eller liknande 

ställdes inte frågor för att belysa några samband mellan dessa aspekter och deltagarnas 

engagemang. Vi är medvetna om att det därför kan finnas samband mellan dessa faktorer som vi i 

våra intervjuer inte kunde belysa. 

Vi har i vår studie kunnat konstatera att alla våra studiedeltagare ger det lilla extra på sina 

arbete, i sitt politiska partier eller sin idrottsföreningar. Men vad är egentligen Att ge det lilla extra? 

Är det att at sälja bingolotter i regnet för sin förening eller tvätta smutsiga träningskläder en 

                                                 
212 Lars Svedberg, Johan von Essen, Magnus Jegermalm, Svenskarnas engagemang större än någonsin: insatser i och utanför 

föreningslivet : insatser i och utanför föreningslivet : [rapport till Regeringskansliet] (Stockholm, 2010), s. 24. 
213 Anthony Giddens, Sociologi 4:e uppl (Lund, 2007), s. 573 

214 Lars, Svedberg, Johan von Essen, Magnus Jegermalm, Svenskarnas engagemang större än någonsin: insatser i och utanför 

föreningslivet (Stockholm, 2010), s  26, 27. 
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fredagskväll? Är det att försvara sina politiska ställningstaganden på släktmiddagar och att stå för 

en värdering, även när hindren känns oövervinnerliga? Eller är det att komma hem från arbetet 

när barnen redan gått och lagt sig och att brinna så mycket för sitt arbete att fritid blir ett aktivt 

val? Kanhända finns det lika många versioner av engagemang som det finns engagerade individer 

och det finns på så vis ingen ‖måttstock‖ för att mäta motivation eller engagemang. Den 

gemensamma nämnaren för våra deltagare visar sig vara vilja. Viljan att förbättra vardagen för sig 

själv och sin omgivning. 
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Bilaga1: Informationsbrev till studiedeltagare 

Vi är tre studenter på utbildningen Samhälls- och kulturanalys vid Linköpings universitet, campus 

Norrköping. Under vårt andra år på utbildningen skriver vi nu en b-uppsats i form av en antologi 

där vi har valt att fördjupa oss i ämnena engagemang, motivation och drivkraft utifrån tre olika 

arenor. Det vi är intresserade av att titta närmare på är varför människor väljer att engagera sig i 

olika sammanhang, vad som driver människor framåt och varför just de ger ‖det lilla extra‖. 

Emma Lago studerar ideellt engagemang inom idrott. 

Anna Johansson studerar politiskt engagemang bland ungdomar. 

Jennie Lind intresserar sig för drivkrafter i den kommunala sektorn.  

Basen för vår studie kommer att vara intervjuer och till viss del observationer. Vid en eventuell 

observation vill vi försöka se våra informanter i den arena vi studerar.  

I vårt arbete kommer vi följa ett antal etiska riktlinjer vars syfte är att du ska kunna känna dig 

säker och bekväm i de situationer som kan uppstå. Dessa riktlinjer är framtagna av 

vetenskapsrådet och ligger till grund för att vi ska kunna genomföra ett etiskt korrekt arbete. 

Om Du har några frågor angående studien är Du välkommen att kontakta oss, eller vår 

handledare. 
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Mail:  
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Bilaga 2: Samtyckesbrev till studiedeltagare 

 

Med detta brev vill vi informera dig som informant om dina rättigheter under studiens gång. 

Som informant har du rätt att: 

 Avbryta ditt deltagande i studien under arbetets gång. 

 Avbryta intervjuer eller avböja att svara på frågor. 

 Välja datum och tid för intervjuer och observationer. 

 Få ta del av den färdigställda antologin. 

Vi har som skyldighet att: 

 I största möjliga mån anonymisera din identitet. Detta görs bland annat genom fingerade 

namn i den slutliga antologin.  

 Behandla allt material från intervjuer och observationer konfidentiellt och endast använda 

dem i studiens syfte.  

Vi vill göra Dig uppmärksam på att: 

 Citat kan förekomma i den slutliga antologin. 

 Din information kommer att fungera i samspel med information från andra informanter. 

Detta gör att det du belyser som viktigt inte nödvändigtvis tas upp i den slutliga antologin.  

Tolkningen är därför en kollektiv tolkning av flera intervjuer och inte nödvändigtvis en 

spegling av verkligheten.  

 Den slutgiltiga antologin är en offentlig handling som kommer att granskas och betygsättas 

vid universitetet.  

 Intervjuerna kommer att dokumenteras via ljudupptagning.  

 Du när som helst under studiens gång kan kontakta oss, eller vår handledare med frågor.  

(För kontaktuppgifter, se folder) 

 

 

 


