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More than half of the swedish population is engaged in voluntary work and about 600 million 
hours are spent each year in various kinds of non-profit work. The purpose of this study is to 
qualitatively investigate the motives and incitements for commitment to voluntary work. The 
main question in this essay regards why people are involved in voluntary work. What are the 
motives and incitements for this commitment and what do people attain? The study is based 
on qualitative interviews with eight voluntary workers from different non-profit social 
organizations in Sweden. In our analysis, theoretical perspectives from Bourdieu and Mead 
are used to enlighten and clarify data collected from the interviews. The results show that 
there are many different motives involved in voluntary work. Specifically, four themes 
appeared: lifestyle, personal development, fellowship and responsibility for people in need.  
These themes contain both expressed motives given by the respondents and motives discerned 
from our theoretical perspectives. Interestingly, the will and responsibility to help people in 
need was the main motive given by our respondents, while personal development and 
fellowship were seen as implicit motives. We conclude that the motives and incitements for 
voluntary work are diverse and dynamic. That is, there is often a difference between the 
original intention to get involved in voluntary work and the driving forces that maintain the 
commitment.  
 
Keywords: voluntary work, non-profit work, commitment, motives, incitements, Bourdieu, 
Mead 
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Förord  
Att forma ord var ett gemensamt arbete mellan oss två, men inte att finna dem. Utan de samtal 

vi haft hade det inte varit möjligt att skapa denna uppsats. Vi vill tacka de som tog sig tid och 

berättade för oss om sitt engagemang i det frivilliga arbetet. Vidare vill vi tacka vår 

handledare Tabitha Wright Nielsen vid Socialhögskolan i Lund som har väglett oss under 

arbetets gång. Slutligen vill vi tacka varandra, den äldre tackar den yngre och den yngre 

tackar den äldre!  

 

Lund januari 2010 
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1 INLEDNING 
 

Frivilligarbetet har alltid funnits där på något sätt [---] Mormor bakade bröd 
och gav till hemlösa och mamma höll alltid på och fixa och dona med saker 
hon skänkte till olika hjälporganisationer […] Det senaste året har jag nog 
lagt minst 15 timmar i veckan på detta. Det känns fint att hjälpa andra, man 
får så mycket tillbaka på något sätt [---] Det här är ju det jag brinner för, det 
har jag alltig gjort, det har blivit en del av mig.1  

 

Citatet kommer från Karin, en av våra intervjupersoner, som arbetar med frivilligt socialt 

arbete i en organisation. Hon är inte ensam om att engagera sig i frivilligsektorn. Runt 

omkring oss har vi dem, eldsjälarna, som engagerar sig i frivilliga verksamheter och använder 

kvällar och helger för att få andra människor att må bättre. Frivilligt arbete är ett fenomen som 

uppmärksammats allt mer under de senaste åren, såväl i Sverige som internationellt.  

I Sverige är det en stor andel, drygt hälften, av befolkningen som utför frivilliga 

insatser av något slag och varje år lägger svenska folket ner 600 miljoner timmar på frivilligt 

arbete2. Många som är engagerade i detta arbete har ett avlönat yrke vid sidan om. En statlig 

maktutredning observerade redan på 1980-talet att personer som har ont om tid är de som är 

mest aktiva.  

Orsaken till varför människor förvärvsarbetar är inte något som ifrågasätts. Det som 

anses vara naturligt är fullkomligt begripligt och behöver därför inte förklaras3. Essen4  lyfter 

upp det frivilliga arbetet som ”det andra” och menar att människor som inte försöker 

maximera sin vinst måste förklara sina handlingar eftersom det är ett fenomen i kontrast till 

den naturliga ordning som nyttomaximerande utgör. Mot denna bakgrund skulle alltså det 

oavlönade arbetet kräva förklaringar eftersom det avviker från den naturliga ordningen.  

I vilken utsträckning det frivilliga engagemanget är ett uttryck för altruism och/eller 

egoism är ett återkommande teoretiskt perspektiv i forskningen. Om vi återgår till Karin och 

anledningen till hennes frivilliga engagemang kan det vid en första anblick se ut att grunda sig 

i en vilja att hjälpa andra, alltså en altruistisk handling. Läses citatet ännu en gång lägger ni 

säkert märke till att hon även får något tillbaka, det verkar vara ett ömsesidigt utbyte. En 

viktig poäng är att motiven till hennes handlande inte behöver tillhöra kategorin altruistism 

                                                 
1 Karin. 
2 Olsson, Svedberg & Jeppsson Grassman, 2005. 
3 Asplund, 1970. 
4 Essen, 2008. 
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eller egoism, då det går att urskilja grader av dessa5. Att se denna dubbelhet för förståelsen för 

det frivilliga engagemanget är viktigt.  

Varför vill egentligen människor hjälpa andra? Vad grundar sig denna välvilja i? Vet 

människor något om sina djupare motiv? Intresset för detta ämne grundar sig i en undran om 

hur det kommer sig att människor engagerar sig frivilligt. Detta har blivit studiens 

huvudproblem och ett centralt ord i vårt arbete är därmed varför. Vi vill få en förståelse för 

varför människor engagerar sig i frivilligt arbete för att visa att det kan finnas en logik bakom 

det, för många, irrationella beteendet att arbeta utan att få betalt. Det finns många skäl till 

varför det är ett viktigt område att undersöka. Frivilligt arbete är ett omfattande 

samhällsfenomen. Att be människor fundera kring varför de väljer att engagera sig i detta 

arbete  är enligt vår mening att undersöka en mycket betydelsefull form av medborgarskap i 

det samtida svenska samhället. De frivilligt arbetande individerna är motorn i 

organisationerna och i många fall grunden till dess överlevnad och existens.  

Frivilligsektorn är dessutom en stor välfärdsproducent som vi inte vill gå miste om 

och det frivilliga sociala arbetet blir intressant i takt med välfärdssamhället nedskärning6. Då 

staten inte kunnat frambringa tillräckliga ekonomiska resurser är det av stor vikt att en del 

verksamheter bygger på frivilligt arbete.  

 

1.1 Syfte och frågeställning  
Det övergripande syftet med denna uppsats är att skapa en djupare förståelse för vilka motiv 

och drivkrafter som ligger bakom människors frivilliga engagemang. Utifrån detta syfte har vi 

valt följande frågeställning: 

- Varför engagerar sig människor i frivilligt socialt arbete? 

 

1.2 Begreppsdefinitioner 
Begreppspreciseringen inom det frivilliga arbetet är vag och ofta används ett skiftande och 

relativt oklart språkbruk. Vi kommer nedan att redogöra för centrala begrepp för att tillgodose 

behovet av språklig smidighet och klarhet. Då Blennberger7 grundligt analyserat begrepp med 

anknytning till frivilligt arbete har vi valt att enbart använda oss av hans definitioner.  

                                                 
5 Elster, 1990. 
6 Johansson, 2002. 
7 Blennberger, 1993a; Blennberger, 1993b. 
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En frivillig organisation kan betecknas som flera typer av sammanslutningar som exempelvis 

nykterhetsorganisationer, politiska partier, idrottsklubbar, djurskyddsföreningar och 

humanitära organisationer. En frivillig organisation kan även benämnas som en ideell 

organisation. Begreppet ideell anknyter till betydelser som icke ekonomisk, icke materiell och 

osjälvisk och kombineras ofta med begreppen insats eller organisation. Inom ramen för 

frivilliga och ideella organisationer utförs frivilliga insatser, oavlönade arbetsuppgifter.  

De uttryck som hittills berörts brukar användas generellt för hela frivilligsektorn. Här 

följer begrepp som är mer inriktade på den sociala frivilligsektorn, som innefattar 

organisationer, verksamheter och insatser med en primär välfärdsinriktning. Verksamhet som 

inte innefattas här är till exempel idrottsföreningar, kulturverksamhet och religiöst 

gudstjänstliv. Med frivilligt socialt arbete avses uppgifter som inom den sociala 

frivilligsektorn har en primär välfärdsinriktning och som utförs antingen som oavlönade 

insatser inom en organisatorisk ram eller som en arvoderad tjänst i en frivilligorganisation.  

Vi kommer i denna studie att använda det övergripande begreppet arbete för det 

frivilliga sociala arbetet och de frivilliga insatserna samt även använda oss av liknande termer 

såsom frivilligarbete och frivilligarbetare. Synonymt med ordet arbete kommer vi dessutom 

att använda oss av begreppet engagemang.  

 

1.3 Avgränsningar 
Frivilligt arbete är ett omfångsrikt område och vi har därför avgränsat undersökningen till 

personer som utför frivilligt arbete inom ramen för en eller flera organisationer. Även det 

frivilliga organiserade arbetet är avgränsat till att belysa de socialt inriktade frivilliga 

organisationerna och det frivilliga sociala arbetet. 

 

1.4 Disposition 
Efter detta inledande kapitel följer en beskrivning av den organiserade frivillighetens 

historiska utveckling, dess relation till staten och funktion i samhället. Därefter redogör vi för 

tidigare forskning om det frivilliga arbetet och människors olika motiv till detta engagemang. 

I det fjärde kapitlet följer sedan en metoddel i vilken vi redogör för de metodologiska 

överväganden som gjorts under uppsatsens gång. Det femte kapitlet innehåller den teoretiska 

referensram som är vår utgångspunkt för analys av empirin. I nästkommande kapitel, studiens 

empiriska del,  analyseras resultatet med hjälp av teoretiska utgångspunkter och tidigare 
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forskning. Detta följs upp av ett övergripande sammanfattande kapitel och uppsatsen slutförs 

till sist med avslutande reflektioner. 

 

2 BAKGRUND 
För att få en större förståelse för vår frågeställning behövs kunskap om det frivilliga arbetet. I 

detta kapitel kommer vi därför att ge läsaren en kort beskrivning av den organiserade 

frivillighetens historiska utveckling, de frivilliga organisationernas relationer till staten samt 

funktioner i samhället. 

 

2.1 Den frivilliga organisationen – då och nu 
I alla samhällen, i alla tider, har ett regelsystem eller någon form av social organisation 

funnits i syfte att ta hand om människor som inte haft möjlighet att klara sin egen försörjning. 

Omsorgen om sjuka och gamla har dock ofta tagits för given att vara familjens och de nära 

anhörigas ansvar. Avståndet mellan den offentligt organiserade vården och familjens omsorg 

har varit stor, vilket har medfört att behovet av filantropiska föreningar, politiska initiativ och 

sociala hjälpinsatser varit stort8.  

 Den historiska utvecklingen för de frivilliga organisationerna brukar delas in i olika 

tidsvågor. En första period, 1800-1890, kännetecknades av en ökad inflyttning till städerna, 

vilket medförde sociala problem som gav plats åt nya välgörenhetsorganisationer. 

Organisationerna, främst kristna, samarbetade med offentlig fattigvård. Åren 1890-1920 

kännetecknades av professionalisering av filantropin. Under de nästkommande 20 åren 

stagnerade dock filantropin för att efter andra världskrigets slut fortsätta att utvecklas. De 

flesta organisationer som finns idag uppkom efter kriget. Många av dessa är socialt inriktade 

och bildades parallellt med det svenska välfärdssamhällets uppbyggnad9. Under 

efterkrigstiden har en stor del av de ideella organisationerna, främst de socialt inriktade, länge 

levt ett undanskymt liv i det svenska välfärdssamhället10.  

Intresset för ideell verksamhet i allmänhet och de socialt inriktade 

frivilligorganisationerna i synnerhet har succesivt ökat under de senaste årtiondena11. Detta 

intresse visar sig på olika sätt, till exempel grundade FN den internationella frivilligdagen 

1985, vilken uppmärksammas den 5:e december varje år. Dessutom var en utveckling av 
                                                 
8 Qvarsell, 1993; Qvarsell, 1995. 
9 Johansson, 2001. 
10 Jeppson Grassman, 1997; Johansson,  2002. 
11 Wijkström & Einarsson, 2006; Anker, 1995. 
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samarbetet med frivilliga organisationer särskilt omnämnt som ett prioriterat område i den 

nationella handlingsplanen för äldreomsorg från 199712. I en senare proposition om 

äldreomsorg, från 2005, fanns det fortfarande en tydlig viljeinriktning att utveckla samarbetet 

med frivilligorganisationerna13. Attitydförändringarna gentemot den frivilliga sektorn 

grundade sig i flera års negativ ekonomisk tillväxt och en tillbakagång i det svenska 

välfärdsbygget14. Förväntningarna på den frivilliga sektorn som välfärdsproducent ökar och 

relationen mellan den offentliga och den frivilliga sektorn har förändrats. Stat och kommun 

blir allt mer intresserade av att samverka med frivilliga organisationer i syfte att göra 

välfärdssektorn så välfungerade som möjligt15. Organisationerna har tidigare i huvudsak 

arbetat med sakfrågor och intressepolitik och varit ett komplement till den offentliga sektorn. 

En tyngdpunktsförskjutning har skett till att de i större utsträckning tilldelats rollen som 

ersättare och börjat ägna sig åt produktion av välfärdstjänster eller service på statens och 

kommunens villkor16. 

 

2.2 Organisationernas relation till staten och funktion i samhället 
De frivilliga organisationerna kan ha olika relationer till staten. En roll är den som bevakare, 

där organisationen utför pionjärinsatser till exempel genom att upptäcka nya problem som 

välfärdsstaten inte lyckats nå. De frivilliga organisationerna kan även vara ett komplement, en 

välfärdsförstärkare som kompletterar grundarbetet den offentliga sektorn utför. En tredje roll 

de kan ha är den som alternativ, där verksamheten har egenskaper som skiljer den från 

motsvarande inom offentlig verksamhet. Det handlar i detta fall om någon typ av 

konkurrensförhållande, där de samlade insatserna kan svara mot en mångfald av de önskemål 

som finns hos medborgarna. Organisationerna kan även ta över verksamhet som stat och 

kommun tidigare haft och fungera som ersättare17. 
Organisationerna kan ha flera funktioner i samhället, varav en är att producera 

tjänster. Tjänsterna utförs ideellt med eller utan begränsad ersättning från stat, kommun eller 

landsting18. Det finns dessutom grundantaganden om att den frivilliga sektorn främjar 

demokrati. En av de uppgifter som tillskrivs är att den fungerar som en kanal mellan det 

politiska systemet och dess samhällsmedlemmar. Den frivilliga sektorn betraktas som en sfär 

                                                 
12 Regeringens proposition 1997/98:113. 
13 Regeringens proposition 2005/6:115. 
14 Johansson, 2002; Meeuwisse & Sunesson, 1998. 
15 Johansson, 2001. 
16 Johansson, 2003. 
17 Blennberger, 1993a. 
18 Statskontoret, 2004. 
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som möjliggör en offentlig och rättvis dialog mellan berörda samhällsmedlemmar. Ett öppet 

offentligt samtal är en förutsättning för demokrati19. Frivilliga organisationer anses också ge 

demokratisk skolning och stimulera människor att engagera sig i olika verksamheter20. 

Dessutom kan de ge kollektiv identitet bland samhällets individer där de utgör sammanhang 

som bygger på åtminstone delvis annorlunda värderingar än de som dominerar i det 

omgivande samhället21.  

 

3 TIDIGARE FORSKNING  
I detta kapitel kommer vi att redogöra för tidigare forskning som har haft relevans för denna 

undersökning. Den svenska forskningen om frivilligt arbete är begränsad, vilket bland annat 

beror på att det politiska intresset för frivilligsektorn hade sitt intåg först i mitten av 1980-

talet22. Vi har valt att dela in den forskning vi funnit relevant i två avsnitt; forskning om det 

frivilliga arbetet i form av allmänna svenska befolkningsstudier och forskning från olika delar 

av världen om människors motiv till frivilligt arbete. Befolkningsstudierna tar inte hänsyn till 

det frivilliga arbetets motiv eller konsekvenser men berörs då det kan ge läsaren en bakgrund 

och en mer överblickbar bild av det frivilliga arbetet och dess forskningstradition.  

 

3.1 Frivilligt engagemang  i Sverige – en överblick 
Statistiska Centralbyrån (SCB) har sedan 1978 undersökt medborgarnas förtoendeuppdrag 

och föreningsmedlemskap i syfte att studera politiska resurser. SCB redovisar människors 

levnadsvillkor ur ett 20-års perspektiv och beskriver bland annat medborgerliga resurser, som 

då avser människors möjligheter att få sina ståndpunkter framförda i samband med till 

exempel föreningslivet23. En bredare kartläggning av föreningslivet i Sverige gjordes 1992 i 

samband med en undersökning om levnadsförhållanden. Denna undersökning följdes upp 

2003 och behandlar förändringar av föreningsdeltagandet under perioden 1992-2000. 

Rapporten omfattar ett 30-tal föreningstyper, med inriktning på bland annat politiska 

organisationer, intresseorganisationer och solidaritetsrörelser. Demokratiskola, socialt kapital 

och välfärdsförsörjning visade sig vara intressanta perspektiv24.  

                                                 
19 Stubbegaard, 1999; Wijkström, 2001. 
20 Lindgren, 1999. 
21 Statskontoret, 2004. 
22 Lundström & Wijkström, 1997; Habermann, 2001. 
23 Essen, 2008. 
24 Vogel, 2003. 
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Före 1990-talet skedde forskningen främst utifrån en historisk och statsvetenskaplig tradition 

och handlade om föreningsaktiviteters betydelse för demokratins utveckling. I början av 

1990-talet hade forskningen mindre fokus på detta område och tyngden föll istället på 

förståelsen av de frivilliga arbetarnas egna villkor25. Jeppson Grassman och Svedberg gjorde 

1993 en kvalitativ undersökning i syfte att ge en ”närvarokänsla” av det frivilliga arbetets 

insatser och betydelse för frivilligarbetarna26. Vid sidan om det organiserade frivilliga arbetet 

har även sociala informella insatser27 och anhörigskap28 studerats.  

Det svenska frivilligarbetets struktur och omfattning har studerats i flera 

befolkningsstudier29. Ytterligare undersökningar om de frivilliga organisationerna och dess 

arbete i den ideella sektorn har studerats av Wijkström och Lundström 30 som sedan följdes 

upp några år senare31. Det svenska frivilliga arbetet har även relaterats till internationella 

sammanghang32. 

Den första av de ovan nämnda befolkningstudierna var Jeppsson Grassmans från 1993, i 

vilken hon undersökte svenska folkets insatser knutet till framförallt socialt inriktade 

frivilligorganisationer. Studiens resultat berör organisationernas omfattning, karaktär samt 

faktorer i människors levnadsförhållanden som har betydelse för att förklara varför människor 

väljer att arbeta ideellt. Hon sammanställer motiven bakom arbetet i tre grupper; familjära och 

personliga behov och intressen, en önskan att göra nytta för andra människor samt ett intresse 

för organisationens verksamhet33.  

Den senaste befolkningsstudien av Olsson, Svedberg och Jeppsson Grassman 

genomfördes 2005 på uppdrag av Regeringskansliet i syfte att studera eventuella förändringar. 

Studiens resultat behandlar bland annat faktorer som kan förklara hur människor kommer i 

kontakt med frivilligt arbete och varför. En av dessa faktorer är människors tillgång till 

sociala arenor. Andra faktorer som ökar sannolikheten till frivilligt engagemang är stora 

socioekonomiska resurser och en stark tillgång till en föreningstradition i familjen34. 

 

   

                                                 
25 Essen, 2008. 
26 Jeppsson Grassman & Svedberg, 1993. 
27 För vidare läsning se Jeppsson Grassman 2001; Jeppsson Grassman & Svedberg, 1999; Svedberg, 2001. 
28 För vidare läsning se Forsell, 2004; Jegermalm 2005. 
29 För vidare läsning se Jeppsson Grassman 1993; Jeppsson Grassman & Svedberg 1999; Olsson, Svedberg & Jeppsson 
Grassman, 2005. 
30 Wijkström och Lundström , 2002. 
31 Wijkström & Einarsson, 2006. 
32 Jeppsson Grassman & Svedberg, 1993; Lundström & Svedberg 1998; Lundström & Svedberg, 2003; Svedberg, 1993; 
Svedberg & Jeppsson Grassman,  2001. 
33 Jeppson Grassman, 1993. 
34 Olsson, Svedberg & Jeppsson Grassman, 2005. 
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3.2 Motiv till frivilligt arbete 

Jeppson Grassman35 har i en kvalitativ studie fördjupat perspektivet kring motiven i frivilligt 

socialt arbete och kommit fram till liknande resultat som i befolkningsstudien 1993. 

Ytterligare motiv som hon fann i denna studie var den sociala vreden. Motiv och intentioner 

kan ses som ett uttryck för en pågående process som inte enbart är ett uttryck för hur samället 

utvecklas utan också som en del i individens identitet och utveckling. Jeppsson Grassman har 

funnit problem med att undersöka drivkrafterna då de engagerade inte alltid vet vilka motiv de 

har. Vissa motiv är mer eller mindre tillåtna att uttrycka beroende på vilken frivillig miljö 

man verkar i och vilka värderingar man har. Hon skiljer mellan drivkrafter som gör att en 

individ börjar sitt engagemang och konsekvenserna av det. 

En annan forskare, Habermann36, undersöker vad som skett med frivilligarbetet 

under vår postmoderna tid med hjälp av frågeställningar om hur och varför människor 

engagerar sig frivilligt. Habermann menar att människor har fler än ett motiv. Motiven 

strukturerades i motivationshierarkier där de flesta menade sig engagera sig frivilligt på grund 

av värderingar och en stark vilja att hjälpa andra. Habermann konstaterar att det frivilliga 

arbetets omfång idag är fortsatt stort och att människor behöver frivilligt engagemang för att 

skapa en identitet37. 

I en amerikansk studie av Clary et al.38  identifieras olika motiv till frivilligt arbete 

som sammaställs i en modell, VFI (Volunteer Functions Inventory). Det tycks finnas många 

sociala och personliga källor, som benämns som funktioner, till varför en person väljer att 

vara engagerad. Även om motiven är likadana för flera individer kan de dock ha olika 

innebörd och påverka personen på olika sätt. Funktionerna visade sig vara förståelse, att lära 

sig nya saker samt använda redan befintlig kunskap för att lära ut till andra. En annan funktion 

är värderingar där den engagerade får uttrycka omsorg för andra eller karriär, att uppnå mål 

utanför det frivilliga arbetet såsom meriter och utbildning. 

Yeung39 har gjort en undersökning om det frivilliga arbetets mening och motiv. Resultatet 

presenterades med hjälp av en modell som består av fyra motsatspar: tanke-handling, att få-att 

ge, närhet-distans och kontinuitet-förnyelse. Den största andelen av motiven rymdes i 

dimensionen att få-att ge, och det som är avgörande för tolkningen av frivilligt arbete är att ge 

något till en annan person. Motsatspolerna visas dessutom förutsätta varandra snarare än 
                                                 
35 Jeppson Grassman & Svedberg, 1995. 
36 Habermann, 2001. 
37 För vidare läsning av Habermann och frivilligt arbete ur ett genusperspektiv se Habermann, 2007 och Blennberger, 
Habermann & Jeppsson Grassman, 2004. 
38 Clary et al., 1998. 
39 Yeung, 2004. 
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exkludera varandra. En viktig aspekt av det frivilliga arbetets dynamik är alltså att när man 

själv ger något, får man dessutom något tillbaka. 

Ramirez-Valles40 undersöker motiven bakom kvinnors deltagande i organiserat, 

obetalt samhällsengagemang i Mexiko och tar reda på hur dessa motiv är skapade. 

Kvinnornas motiv kategoriserades in i fyra grupper; ett motiv handlade om vikten av att tjäna 

andra utifrån ett osjälviskt intresse. Ett annat motiv för kvinnorna var att få rutiner i vardagen. 

Att lära var ytterligare ett motiv till det frivilliga arbetet och innefattade bland annat att lära 

saker om sig själv. Det fjärde motivet som Ramirez-Valles beskriver är en vilja att förbättra 

situationen för andra. Slutsatsen blev att motiven inkluderar både omsorg om andra och 

personliga intressen. Det osjälviska intresset av att stödja och tjäna andra tros ha ursprung i ett 

moraliskt ansvar som grundar sig i egna erfarenheter. En del av kvinnorna uppgav att de 

engagerade sig ideellt då de själva tidigare haft svårigheter i livet och varit i behov av hjälp41. 

 

4 METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN 
För att ge läsaren en bild av hur arbetet med denna uppsats har sett ut kommer vi i följande 

kapitel att redogöra för val av metod, tillvägagångssätt, bearbetning av material, etiska 

överväganden, studiens tillförlitlighet och hur vi har fördelat arbetet mellan oss. 

 

4.1 Kvalitativ metod 
I bred mening kan en metod uppfattas vara vägen till ett mål. Vårt mål med denna studie är att 

få en djupare förståelse för människors motiv till frivilligt arbete. Intresset för hur människor 

skildrar sitt liv med ord har lett oss till en kvalitativ studie. Kvalitativ metod handlar om att 

karaktärisera och identifiera egenskaper hos ett fenomen42 och vi kan, till skillnad från om vi 

använt oss av en kvantitativ ansats, få mer djupgående kunskap och förståelse för varför 

människor i denna studie engagerar sig i frivilligt arbete. 

 

4.1.1 Intervjuer 
Det finns flera olika sätt att samla in material varav ett är att fråga människor genom 

kvalitativa forskningsintervjuer. Intervjuer kan definieras som en samtalsrelation där 

                                                 
40 Ramirez-Valles, 2001 
41 För vidare läsning om motiv till frivilligt arbete se Anker & Koch, 1995; Chartrand, 2004; Engel, 2003; Wuthnow, 1991. 
42 Kvale & Brinkmann, 2009. 



11 
 

forskaren försöker att förstå den hon samtalar med43. Intervjuer  passar studiens syfte då det är 

av vikt att genom interaktion med undersökningspersonen försöka ta del av deras upplevelse 

av sin livsvärld. 

Intervjuer kan vara mer eller mindre strukturerade och standardiserade. De med hög 

standardisering och strukturering har en bestämd ordningsföljd bland frågorna och 

svarsalternativen är oftast bestämda på förhand. Vid ostrukturerade och ostandardiserade 

intervjuer är syftet att stimulera intervjupersonen att utveckla egna tankar och frågor och 

locka fram intervjupersonens värderingar av attityder och föreställningar. Vi har valt den 

semistrukturerade intervjun, som är ett mellanting mellan dessa intervjuformer och som utgår 

från förutbestämda frågor som kan följas upp med förtydligande följdfrågor44. 

 

4.1.2 Urval av intervjupersoner 
Urvalet av intervjupersoner avgränsades geografiskt till Skåneregionen för att möjliggöra 

personliga intervjutillfällen och på grund av knappa tidsramar och ekonomiska skäl. Andra  

krav som ställdes för medverkan i undersökningen var att intervjupersonerna hade arbetat 

frivilligt inom en socialt inriktad organisation minst ett år. Detta med anledning att 

intervjupersonerana då har en större erfarenhet av sitt frivilliga uppdrag. Intervjupersonerna 

arbetade i sex olika frivilliga organisationer med socialt inriktat frivilligarbete. Antal 

intervjupersoner som ligger till grund för studien är åtta, i enlighet med de riktlinjer vi har 

fått. Sju av de åtta intervjupersonerna är kvinnor och åldersspannet på intervjupersonerna är 

19-75 år. Inget speciellt urval har skett i fråga om kön eller ålder eftersom detta inte har 

relevans för studien. 

Urvalsprocesssen har skett genom ett så kallat snöbollsurval, en process där 

forskaren till att börja med tar kontakt med ett mindre antal människor som är relevanta för 

studiens område. Via dessa personer får man kontakt med ytterligare intervjupersoner45. 

Genom ett tips på en temadag för frivilligt arbete som hölls på Stadshallen i Lund kom vi i 

kontakt med två intervjupersoner som i sin tur  gav oss kontaktuppgifter till andra personer 

som deltagit i vår undersökning.  

 

 

 

                                                 
43 Esaiasson et al., 2007; Aspers, 2007. 
44 Angelöw & Jonsson, 2000. 
45 May, 2001. 
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4.2 Tillvägagångssätt  
Innan vi gav oss ut på fältet utformades en intervjuguide (se bilaga 1). En sådan är bra att 

använda sig av inom alla projekt där intervjuer används, i synnerhet vid semistrukturerade 

intervjuer. Denna innehåller centrala frågor som ska täcka studiens viktigaste områden och är 

ett redskap för att bland annat skapa ordning i aktuella teman under intervjun46. Vi var inte 

strängt hållna till guiden utan den användes mer som ett stöd för att minnas de frågor som 

skulle ställas.  

Intervjupersonerna fick själva bestämma val av plats för mötet för att ge dem 

möjligheten att välja en miljö de känner sig bekväma i. Hälften av intervjuerna hölls i 

intervjupersonernas organisationers egna lokaler. Tre intervjuer hölls på Socialhögskolan i 

Lund och en i intervjupersonens hem. Vi informerade inledningsvis om syftet med vår 

uppsats och frågade om samtycke till ljudupptagning av intervjun. Samtliga gick med på 

detta. Vi fick dock tekniska problem under en av intervjuerna och skrev därför egna 

anteckningar under samtalet. Att använda bandspelare vid intervjuerna underlättade på så sätt 

att vi på ett naturligt sätt kunde följa med i samtalet utan att vara upptagen med att skriva 

anteckningar. Att spela in intervjuerna hjälpte oss dessutom att erhålla detaljer, ord och 

kroppsspråk som annars eventuellt inte skulle ha noterats. Intervjuerna varade cirka en till en 

och en halv timme vardera och vi båda var närvarande vid samtliga. 

Sättet vi utförde intervjuerna på har främst inspirerats av Bryman47 gällande strävan 

efter ett öppet förhållningssätt. Ett beslut om vilka frågor intervjuaren ska följa upp kräver 

kunskap om intervjuämnet, insikt om vad som ska frågas och en känslighet för den sociala 

relationen48. Då vi hade förberett oss väl, genom bland annat läsning av litteratur, kände vi att 

frågorna var i linje med uppsatsens syfte. För att försäkra oss om vår förståelse av 

intervjupersonernas svar följde vi upp dessa under intervjun samt bad vid flertalet gånger 

intervjupersonerna att utveckla och förtydliga det de sagt. Vi tog hänsyn till att intervjuer 

förutsätter aktivt lyssnande och menar i likhet med Jacobsen49 att en av de största uppgifterna 

är att lyssna. 

 

 

 
                                                 
46 Bryman, 2002. 
47 Bryman, 2002. 
48 Kvale & Brinkmann, 2009. 
49 Jacobsen, 2007. 
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4.3 Bearbetning av material 
4.3.1 Intervjuer 
Analysen, att plocka ner det större materialet i mindre beståndsdelar, sker under hela 

forskningsprocessen genom att informationen som samlas in ständigt bearbetas. 

Analysprocessen ska åstadkomma ordning, struktur och mening åt insamlad fakta50.  Den mer 

aktiva, faktiska, analysen börjar dock med en strukturering av det insamlade materialet genom 

transkribering51. Intervjuerna lästes, efter vår transkribering, igenom i ett par omgångar. 

Därefter kodade vi materialet för att vår intervjuanalys skulle bli mer lätthanterlig. Kodning  

innebär att man binder samman nyckelord till ett textsegment för att göra det enklare att 

senare kunna identifiera ett uttalande. Vid kodning reduceras intervjupersonernas uttalanden 

till ett antal enkla, väldefinierade kategorier52. Både de transkriberade intervjuerna och 

minnesanteckningarna var föremål för vår kodning. De kategorier vi kodade våra texter till 

var de motiv som intervjupersonerna uppgav för deras frivilliga arbete, exempelvis behovet av 

socialt umgänge och viljan att hjälpa andra. 

 

4.3.2 Litteratur 
Vårt textmaterial är bearbetat genom en hermeneutisk lärprocess, det vill säga en ständig 

växling mellan helhet och delar. Syftet är att erhålla en gemensam och giltig förståelse av en 

texts mening. Denna förståelse sker genom en process i vilken enskilda delars mening 

bestäms av den helhetliga meningen53. Vi har ställt vår fråga, läst texterna, återgått till svaren 

och frågorna för att sedan återvända till texterna med ett nytt synsätt och en annan förståelse. 

Till exempel kan vi nämna hur vi först läste delar av Meads bok Mind, self and society för att 

finna en teori om hur människor socialiseras utan en åtskillnad mellan samhället och 

individen. Denna svårtolkade bok på engelska gjorde oss inte mycket visare. Vi började 

istället läsa andras tolkningar av detta verk som gav oss en större förståelse för teorin. Med 

denna grund återgick vi till läsningen av Mead som denna gång blev mer givande. 

 

 

 

 

                                                 
50 Ryen, 2004. 
51 Kvale & Brinkmann, 2009. 
52 Kvale & Brinkmann, 2009. 
53 Kvale & Brinkmann, 2009. 
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4.4 Etiska överväganden 

Under hela intervjuundersökningen förekommer etiska dilemman och redan från början bör 

potentiella etiska frågor beaktas54.Våra intervjupersoner informerades därför i enlighet med 

Vetenskapsrådets55 forskningsetiska riktlinjer. De två första riktlinjerna, informationskravet 

och samtyckekravet, följde vi genom att vi informerade om studiens syfte, hur 

undersökningen i stora drag skulle genomföras och att deras medverkan är frivillig under hela 

processen. Vidare berättade vi att uppsatsen skulle komma att offentliggöras och att vi 

kommer att anonymisera samtliga deltagare och ge dem fiktiva namn. Detta är i enlighet med 

det tredje av Vetenskapsrådets riktlinjer, konfidentialitetskravet. Vi kommer heller inte att 

använda de uppgifter vi erhållit till annat än forskningsändamål, enligt den fjärde riktlinjen, 

nyttjandekravet. Samtliga gav, när de var medvetna om dessa villkor, sitt samtycke till 

medverkan i studien. 

 

4.5 Tillförlitlighet 
Att genom hela forskningsprocessen reflektera kring olika faktorer som kan påverka studiens 

resultat är viktigt. Trots vår medvetenhet kring detta finns det anledning att påvisa 

begränsningar och svårigheter som vi stött på under studiens gång.  

Att delge intervjupersonerna intervjuguiden i förväg kan vara betydelsefullt eftersom 

dessa då skulle ha kunnat förbereda sig inför intervjun. Ett problem vi uppmärksammade i 

undersökningen, som skulle kunnat förebyggas genom att före intervjun tillhandahålla denna 

guide, handlar om språk. Det fordras ett språk med vilket motiven kan uttryckas. Detta är 

något vi inte funnit hos alla då det inte är självklart att vara van vid att svara på ”varför-

frågor”. Vissa intervjupersoner hade svårare att ge utförliga och genomtänkta svar. Den 

svårighet som språkets begränsningar kan utgöra diskuteras även av Wuthnow56 i sin studie 

om frivilligt arbete. 

Vi lät, som tidigare nämnts, intervjupersonerna själva välja plats för mötet. Vi antog 

att de känner sig mer bekväma i den miljö de ofta befinner sig vilket kan resultera i ett mer 

naturligt samtal. En svårighet med att undersöka människors motiv kan dock, enligt oss, 

handla om hur tillåtande den miljö är som den engagerade verkar i. Då flera av intervjuerna 

hölls i intervjupersonernas respektive lokaler har vi nu i efterhand funderat över huruvida 

                                                 
54 Kvale & Brinkmann, 2009. 
55 Vetenskapsrådet, 2002. 
56 Wuthnow, 1991. 
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detta kan vara något som kan ha påverkat studiens resultat. Miljön kan påverka i vilken grad 

man känner sig fri att uttrycka sina egentliga motiv. 

Ett idealt samtal sker på lika villkor och äger rum utan maktutövning. Vi var 

medvetna om att det vid en intervju kan finnas en maktobalans, bland annat genom att 

samtalet har en viss styrning då intervjuaren har specifika frågor han eller hon vill ha 

besvarade57. Att vi dessutom var två intervjuare är något vi menar kan ha påverkat 

maktbalansen negativt. Dock anser vi att vi under samtliga intervjuer varit medvetna om vårt 

numerära överläge och därmed ansträngt oss för att skapa ett så behagligt och lättsamt klimat 

som möjligt. Något vi reflekterat kring är att intervjupersonerna eventuellt vid vissa tillfällen 

kan ha svarat i linje med vad de tror att andra vill höra, vilket givetvis kan ha haft påverkan på 

resultatet. Med hjälp av teorierna som redskap har vi dock försökt att se igenom och tolka 

deras ord. 

Alla människor har en viss förförståelse och förutfattade meningar58 vilket säkerligen 

har haft en viss påverkan under våra intervjuer. En av oss har dessutom en bakgrund som 

frivilligarbetare och en djupare kunskap på området, vilket kan ha lett till att vissa frågor sågs 

som självklara och inte ”behövdes” penetreras djupare. Tillförlitligheten påverkas även av den 

översättning som görs från muntligt till skriftligt språk59. En utgångspunkt i vår studie är att 

intervjumaterialet i så stor utsträckning som möjligt talar för sig själv och med hjälp av 

intervjupersonernas egna termer. Vi har vid våra transkriberingar varit noga med att ordagrant 

översätta det som sagts med varsamma revideringar. Genom att ordagrant återge det som 

sagts ges rättvisa åt materialet och det ger läsaren en större möjlighet att själv göra egna 

tolkningar av materialet. Dock är en stilkrock mellan det talade ordet och det skrivna ordet i 

våra kommentarer ofrånkomlig. 

När man som forskare använder publicerat material är det viktigt att ha ett kritiskt 

förhållningssätt till källorna. Thurén60 anger olika källkritiska principer, bland annat äkthet, 

oberoende och tendensfrihet. Källorna vi har använt oss av i denna uppsats uppfyller, enligt 

oss, i hög grad dessa kriterier. Vi har främst använt oss av primärkällor, det vill säga texter 

skrivna av teoretikerna själva. Vi menar därmed att våra källor är äkta och oberoende. 

Källorna får även antas vara tendensfria, det vill säga att de ”står för sig själv” och inte är 

avskrift eller referat av andra källor. Det enda avsnitt vi har använt oss av sekundärkällor är i 

den teoretiska referensramen. Meads och Bourdieus översatta originalverk har främst använts 

                                                 
57 Aspers, 2007. 
58 Denscombe, 2009. 
59 Kvale & Brinkmann, 2009. 
60 Thurén, 2005. 
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men vi har även hämtat stöd, som tidigare nämnts, bland nutida Mead- och Bourdieutolkare. 

Vi är medvetna om att dessa texter kan ha olika tydningar och förklaringar av de 

grundläggande idéerna.  

 

4.6 Arbetsfördelning 
Arbetsfördelningen i denna uppsats har sett ut enligt följande: vi kom gemensamt fram till 

uppsatsämne, syfte och frågeställning. Därefter letade vi gemensamt efter litteratur, som vi 

sedan läste enskilt och därefter delgav varandra av innehållet. Vi har till största del skrivit 

uppsatsens alla delar gemensamt. Dock har vi på grund av tidsbrist delat upp vissa 

uppsatsdelar som vi skrivit enskilt. Dessa har genomarbetats tillsammans efteråt för att uppnå 

en gemensam förståelse samt ett flytande språk. 

 

5 TEORETISK REFERENSRAM 
Frivilligarbetaren bör enligt vår mening inte ses som psykologisk varelse opåverkad av 

samhället. Genom att undersöka individen i ljuset av sociala influenser kan detta bidra till en 

djupare förståelse av hennes motiv till det frivilliga arbetet. George Herbert Mead och Pierre 

Bourdieu är två stora tänkare, med till viss del olika syn på individen och samhället. Vi har 

dock, trots teoriernas skillnader, valt att använda båda då vi menar att de kan komplettera 

varandra. Både Bourdieu och Mead ser individen i en ständig relation till samhället. Individen 

skapas genom interaktion med omvärlden och internaliserar olika sätt att tänka, känna och 

handla. På så sätt menar både Bourdieu och Mead att individen, aktören, förkroppsligar 

samhället, strukturen, i form av vanemässiga reaktioner. Bourdieu kallar detta för människans 

habitus medan Mead saknar ett konkret begrepp för detta och menar att aktören tar den 

generaliserade andres perspektiv, alltså det som anses vara norm i samhället. Människor tar 

oftast samhället för givet och det mesta sker per automatik eftersom vi har samhället i oss. 

Bourdieus teori är mer rigid och fäster större vikt vid vanor än vad Mead gör, som istället 

tillskriver individen mer frihet och har lättare att förklara förändring. Mead däremot har 

svårigheter med att förklara de yttre strukturerna och fokuserar mer på individens 

jagutveckling, alltså den socialpsykologiska aspekten av individen. Han menar vidare att vi 

kan bryta oss loss från invanda sätt att handla och tänka när vanan bryts.  

 

 



17 
 

5.1 George Herbert Mead  
Mead menar att människan är en social varelse eftersom hennes medvetande och 

självuppfattning skapas i en social process. Samspelet med andra har stor betydelse för en 

individs identitetsutveckling. Ett centralt begrepp i Meads  tankegångar är jaget, The self. 

Jaget utvecklas under hela livet genom  interaktion med sig själv och sin omgivning61. Mead 

beskriver detta så här: 

 

The self is something which has a development; it is not initially there at 
birth but arise in the process of social experience and activity, that is, 
develops in the given individual as a result of his relations to that process as 
a whole and to other individuals within that process62. 
 

 
Social interaktion är något vi människor ständigt ägnar oss åt. När vi tänker talar vi med oss 

själva, en form av interaktion. En individs språk är inte bara ord utan alla de symboler som 

han eller hon använder sig av63. Ett nyfött barn har inget språk utan agerar på ren instinkt. 

Människans jag uppstår i något som beskrivs som en process i två utvecklingsstadier, 

lekstadiet och spelstadiet. I det första stadiet lär sig barnet förstå och ta över andra människors 

roller genom sin lek, rolltagande. På detta sätt blir barnet medveten om hur dessa uppfattar en 

och ser därmed sig själv på liknande sätt64. Detta samspel sker med signifikanta andra, 

betydelsefulla andra såsom föräldrar, syskon eller närstående. I spelstadiet finns mer och mer 

abstrakta roller för individen i en mer organiserad form av social handling. Barnet får en bild 

av sig själv som en ”fristående” individ genom att betrakta sig med andras ögon. Mead 

beskriver denna process så här: 

 

Its through the process of social conduct or activity in which the given 
person or individual is implicates [---] The individual experience himself as 
such, not directly, but only indirectly, from the particular standpoints of 
other individual members of the same social group […] he becomes subject 
to himself just as other individuals are objects to him [… ]65. 

 

Individen kan inte ta över alla roller hon kommer i kontakt med. Mead menar att 

rollöveragandet generaliseras och använder den generaliserade andre som referensram. Denna 

innehåller samlade attityder som är gemensam för gruppen. Individerna förlorar personliga 

                                                 
61 Mead, 1995. 
62 Mead, 1934 s. 135. 
63 Mead, 1995. 
64 Mead 1934. 
65 Mead, 1934, s 138. 
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drag och kvar blir bara en uppfattning av typiska handlingar hos olika slags människor66. 

Jaget är dock inte enbart en produkt av den sociala samvaron utan har ett eget skapande liv. 

Detta konstateras i distinktionen mellan Me och I, vilket ger uttryck för en dubbel 

jagupplevelse67. Förenklat kan man säga att den ena sidan av jaget, I,  är den  spontana, 

impulsiva och handlande delen som responderar på andras attityder. Vi blir till ett I i och med 

att vi föds. Me består till skillnad från I av samlade attityder och är den delen av jaget som 

representerar samhället. Förhållandet mellan I och me hos en individ kan ses som en 

balansgång mellan individens impulsmässiga vilja att ge en respons på en viss situation och 

de möjligheter som de sociala omständigheterna kring denna situation ger68. En individ 

strävar sedan hela livet efter att utveckla och bevara ett positivt laddat inre självsystem, en 

balans mellan de båda jagen. Bryter en individ mot de internaliserade normerna, den 

generaliserade andre, skapas en obalans i jaget. Denna gungning kan leda till skuld- och 

skamkänslor69. 

Samhället består av agerande aktörer som påverkar samhället och strukturer som 

påverkar aktören. Det råder ”ett ömsesidigt förhållande mellan individen och det samhälle i 

vilket han lever”70. Strukturerna i samhället är källa till kreativitet men även hämmande då 

inget är stabilt utan under ständig utveckling. Det kan uppfattats som att strukturerna är 

oföränderliga då en individs tankar och handlingar internaliserats genom de sociala 

traditionerna i sitt jagmedvetande71. Vår föreställningsvärld är en social process i ständig 

förändring. I vår vardag beter vi oss mer eller mindre oreflexivt till omvärlden. Handlandet är 

ofta vanemässigt och kräver ingen inblandning av medvetenheten72. En förutsättning för att 

komma ur dessa vanor är att man konfronteras med problem eller motstånd73. Individen 

tvingas då reflektera över den nya situationen och blir reflektivt medveten om sig själv. 

Wright74 sammanfattar Meads utgångspunkt och skriver att ”vi är inte reflekterande, men vi 

kan bli det, vara det, då den sociala situationen erbjuder denna möjlighet”. 

 

 

 
                                                 
66 Trost & Levin, 2004. 
67 Dessa begrepp står oöversatta i den svenska utgåvan av Meads verk och vi har därför valt att behålla dem i engelsk form. 
68 Mead, 1995. 
69 Trost & Levin, 2004. 
70 Mead, 1995 s. 158. 
71 Lundin, 2004. 
72 Trost & Levin, 2004. 
73 Lundin, 2004. 
74 Wright, 2000 s. 109. 
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5.2 Pierre Bourdieu 

Några av Bourdieus nyckelbegrepp är habitus, kapital och fält. Dessa begrepp kan inte utgöra 

etiketter på observerbara fenomen utan fungerar istället som verktyg för bearbetning av, och 

som hjälpmedel för att se bakom, omedelbart uppenbara ting75.  

En central tanke i Bourdieus teori är att en människas handlingar alltid har karaktären 

av att vara kollektiva och sociala. Vi tillägnar oss ett sätt att förhålla oss och agera genom att 

vistas i olika sociala miljöer, formas av erfarenheter vi fått via olika miljöer i livet och 

tillägnar oss på så sätt ett habitus76. Särskilt uppväxtens livsförhållanden och det sociala 

ursprunget utgör grunden för habitus och följer en individ genom hela livet. 

 

The habitus – embodied history, internalized as a second nature and so 
forgotten as history – is the active presence of the whole past of which it is 
the product. It ensures the active presence of past experiences, which, [...] 
tend to guarantee the ‘correctness’ of practices and their constancy over 
time, more reliably than all formal rules and explicit norms77. 

 

Det habitus man har kan ge en förståelse för hur vi människor handlar och varför, men skapar 

samtidigt begränsningar för vad vi kan göra. Vi förväntar oss sällan mer än vad vi har 

möjlighet att nå upp till78. Människor med liknande habitus tillhör oftast samma samhällsklass 

och inom exempelvis arbetarklassen tenderar personer att tycka och tänka lika varandra, i 

linje med deras bakgrund. Människor med olika habitus har olika stil och smak och kan till 

och med ha svårt att förstå varandra79. En människas livserfarenhet och bakgrund avgör alltså 

vilka människor vi tycker om att umgås med, vilken smak vi har, våra åsikter och vår livsstil, 

vi är formade i sociala sammanhang.  

En människas livsstil, eller sociala position, kan ej förstås om den betraktas isolerad 

utan får mening och kan uppfattas när den förhålls till och skiljs från andra livsstilar80.  

 

Life-styles are thus the systematic products of habitus, which, perceived in 
their mutual relations through the schemes of the habitus, become sign 
systems that are socially qualified (as distinguished, ‘vulgar’ etc.) [---] Taste, 
the propensity and capacity to appropriate [...] a given class of classified, 
classifying objects or practices, is the generative formula of life-style, a 
unitary set of distinctive preferences which express the same expressive 

                                                 
75 Broady, 1990. 
76 Carle, 2003. 
77 Bourdieu, 1990 s. 54. 
78 Bourdieu, 1999. 
79 Bourdieu, 1993. 
80 Bourdieu, 1993. 
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intention in the specific logic of each of the symbolic sub-spaces, furniture, 
clothing, language or body hexis81. 

 

I en grupps eller individs samlade egenskaper eller egendom som exempelvis klädstil och 

intresse för kultur finns alltså en systematik grundad i habitus. Smaken, en enhetlig 

uppsättning av särskiljande preferenser, uttrycker en och samma intention82. Bourdieu hävdar 

alltså att människan särskiljer sig i “vi” och “de andra” genom att låta smak klassificera.  

 Kapital är ett annat nyckelbegrepp, där en grov översättning är resurser, värden eller 

tillgångar. Kapital delas av Bourdieu in i flera former, bland annat symboliskt, kulturellt och 

socialt83. Carle84 förklarar hur symboliskt kapital hänför sig till de attribut eller symboler man 

behöver behärska för att uttrycka sin konkurrensförmåga, status och tillhörighet. ”Symboliskt 

kapital är det som av sociala grupper igenkännes som värdefullt och tillerkännes värde”85.  

 Kulturellt kapital kan ses som en underavdelning till det mer allmänna begreppet 

symboliskt kapital och är de tillgångar och den kunskap man tillägnat sig genom exempelvis 

utbildning. Kulturellt kapital är dessutom den förtrogenhet man har med till exempel litteratur 

eller musik eller den förmåga man har att uttrycka sig i skrift och tal86.  

 Socialt kapital är den tillgång en människa har till ett stort socialt nätverk med 

förmånliga kontakter. Kapitalformerna är förknippade med tillgångar i sociala positioner där 

positioner kan vara utseende, språk eller smak87. Ett kapital existerar, produceras och 

reproduceras i ett fält och dess värde beror på vad som efterfrågas och är gångbart inom 

fältet88. 

Ett fält existerar när en grupp av människor eller institutioner gemensamt strider om 

någonting, till exempel om materiella eller symboliska tillgångar. En individ, institution eller 

grupp kan tillhöra mer än ett fält89. Fälten fungerar som sociala arenor eller spelplaner som 

människor rör sig inom, exempelvis inom det politiska, ekonomiska eller kulturella fältet. 

Beroende på habitus kommer en människa vara mer eller mindre benägen att vara aktiv inom 

ett visst fält90. Ett fält präglas av en egen logik som av människorna inom det tas för given. 

Individer har olika positioner inom fältet, fälten är ett system av sociala positioner och präglas 

                                                 
81 Bourdieu, 1984 s. 172-173. 
82 Bourdieu, 1993. 
83 Broady, 1990. 
84 Carle, 2003. 
85 Broady, 1990 s. 171. 
86 Broady, 1990. 
87 Carle, 2003. 
88 Bourdieu, 1993. 
89 Broady, 1990. 
90 Bourdieu, 1990. 
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av maktrelationer individerna emellan91. För att nå högre positioner och avancera inom fälten 

måste man tillägna sig större volym av fältets dominerande kapitalformer och i konkurrensen 

med andra utvecklas habitus92. 

Gällande förändring beskriver Lundin93 hur Bourdieu tar avstånd från att denna sker 

genom en människas vilja och all handling är istället ett resultat av habitus. Aktörens roll 

tenderar att bli relativt liten i hans teori och istället sker förändring eller 

personlighetsutveckling i ett samspel mellan yttre och inre strukturer, där de inre är habitus 

och den yttre, objektiva strukturen är positionen på fältet.  

 

6 ANALYS 
I denna del av uppsatsen har vi valt att sammanföra resultat och analys samt föra in våra 

teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning med de resultat som nåtts.  

Vi har lyssnat till våra intervjupersoners berättelser om sitt frivilliga arbete. Genom 

att försöka förstå hur deras liv gestaltar sig har vi försökt att frilägga det frivilliga arbetets 

drivkrafter, sammanhang och vad det innebär för dessa människor. Fyra teman har 

utkristalliserats utifrån intervjumaterialet som vi kommer att analysera med hjälp av våra två 

teorier. Dessa teman är; livsstil, egen utveckling, gemenskap och vilja att hjälpa andra – 

engagemang och ansvar.  

  

6.1 Livsstil 
Det frivilliga engagemanget är för de flesta av intervjupersonerna en stor del av deras liv, en 

form av livsstil. Karin, som vi skrev om i uppsatsens inledning, fick tidigt lära sig vikten av 

att hjälpa andra som har det sämre ställt. Hennes liv som vuxen har sedan präglats av frivilligt 

arbete som exempelvis att vara ledare för olika ungdomsgrupper. Flertalet av de intervjuade 

har en lång föreningstradition i familjen.   

 
Mina föräldrar är väldigt engagerade. Det har jag växt upp med att det är 
man liksom, eller så. Det har påverkat rätt mycket. Tyvärr är det väl så en 
tendens, att man ärver det.94 
 
Mina föräldrar är ju stödmedlemmar och så i ideella organisationer. Min 
mamma hon är medlem och engagerad i Bröstcancerföreningen.95 

                                                 
91 Bourdieu, 1999. 
92 Carle, 2003. 
93 Lundin, 2004. 
94 Kalle 
95 Erika 
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Ja, det är väl nåt. Att mina föräldrar, min mormor, långt tillbaka – alla har 
liksom sysslat med någon form av välgörenhetsarbete som det kallades på 
den tiden [---] Ja, det har ju alltid funnits där […] Mamma konkret arbetade 
inne i organisationen. Men jag tror det är ett förhållningssätt jag vuxit upp 
med att det är ingen skillnad mellan rika eller fattiga eller ingen skillnad 
mellan människor över huvud taget. Jag tror det är det, att alla är inte födda 
med samma förutsättningar och det har jag blivit uppväxt med. [---] De var 
egenföretagare och när de skiljde sig sålde de av hela verksamheten och gav 
allt till Röda korset.96 
 

 

På frågan om intervjupersonerna har vänner eller vänner till föräldrar som på ett eller  

annat sätt har en fot i den frivilliga sektorn svarade många att så var fallet. Erika och Karin  

uttryckte sig så här: 

 

Ja, det har jag. Som engagerar sig i väldigt många olika typer av 
verksamheter, både inom studentlivet och så så klart, men också inom 
organisationer är det många av mina vänner som, kanske inte aktivt, men 
ändå som stödjer.97 
 
Det har ju blivit lite naturligt att engagera sig, de flesta jag känner håller på 
med sånt här. Så har det typ alltid varit […] Mammas kompisar är 
fortfarande rätt aktiva men pappas verkar ha tappat suget lite.98 

 
Vägen in i det frivilliga arbetet kunde härledas till flera olika omständigheter i livet. Ett par av 

de intervjuade, Linn och Gun, menade sig ha börjat engagera sig av en ren tillfällighet, bland 

annat på grund av att de i livet upplevt en hastig förändring i form av exempelvis sjukdom 

eller arbetslöshet. De lyfte dock inte fram sin bakgrund som en avgörande anledning till 

engagemanget.  

Jadu, det var väl mest en tillfällighet att jag började här. Innan har jag aldrig 
haft en tanke på att man kunnat jobba så här [---]. Det kan nog inte vara 
något hemifrån i alla fall, mamma och pappa har aldrig engagerat sig 
friviligt. De har haft så mycket med jobbet, de är ju lärare.99 
 
Jag hade ju en pappa som var diplomat. Arbetade inom konsulatet, det gick 
ju ut på att hjälpa svenska medborgare som trasslat till det för sig. Där man 
säga att jag fått lite tradition. Min pappa var dessutom ganska okonventionell 
i det att han kunde ta ett steg längre än plikten krävde av honom för att 
hjälpa någon. Sådär kan jag kanske fått nåt.100 
 

                                                 
96 Lisa. 
97 Erika.  
98 Karin. 
99 Linn. 
100 Gun. 
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Samtliga citat ovan är belysande för att beskriva den betydelse interjupersonernas närstående  

 har, även i de fall där intervjupersonerna motsätter sig denna påverkan, då vi ser att  

föräldrarnas yrken faktiskt på ett eller annat sätt syftar till att hjälpa andra människor. Någon 

 typ av omsorgstänk har alltså funnits i familjen.  

Föräldrarnas beteenden verkar kunna ses som en mall för hur en individ ska handla i  

det egna livet. Mead beskriver hur en persons jag och jagmedvetande skapas i interaktion med 

omgivningen.  

      Vi anser att det går att se våra intervjupersoners väg in i det frivilliga engagemanget som 

skapat på detta sätt. Mead skulle antagligen menat att intervjupersonerna redan i unga år 

upplevt saker som de tillsammans med sin familj och närstående, signifikanta andra, började 

sätta ord på. Till slut fick de ett sammanhang som innefattade tankar om vilka handlingar som 

kan uträttas och hur man kan leva sitt liv, till exempel att arbeta frivilligt. Denna upplevelse 

skulle kunna placeras in i lekstadiet där intervjupersonerna, genom att anta olika roller och 

undersöka dessa tillsammans med personer i sin sociala verklighet, format sitt jag, sin 

identitet. I det senare stadiet, spelstadiet, finns mer abstrakta roller för individen i en mer 

organiserad form av handling. Individen får då en bild av sig själv genom att se sig själv med 

andras ögon. Hon kan dock inte ta över alla roller utan dessa generaliseras och innehåller en 

samling attityder som är gemensam för gruppen. Man antar att intervjupersonerna började se  

sig som frivilligarbetare och började använda symboler i form av benämningar på sig själv.  

Detta har sedan lett till att de gick med i olika frivilliga organisationer. 

Även med hjälp av Bourdieu kan en människas livserfarenheter och bakgrund ges  

stor betydelse för vilka val man gör senare i livet. Han menar att vi lär oss ett sätt att agera 

och förhålla oss genom att vistas i olika sociala miljöer och att vi tillägnar oss ett visst habitus 

genom erfarenheter från dessa sociala miljöer. Bourdieu poängterar hur särskilt uppväxtens 

livsförhållanden och människas sociala ursprung utgör grunden för habitus. Denna bakgrund 

följer en människa genom hela livet. Vi kan därmed anta att en individs engagemang är 

grundat i och starkt påverkat av vad vi lärt oss i vår uppväxtmiljö. Det handlingsutrymme en 

människa har är alltså till stor del begränsat. En stark föreningstradition i familjen och tillgång 

till sociala arenor bekräftas även av Olsson, Svedberg och Jeppsson Grassman vara en faktor 

som ökar sannolikheten till att människor engagerar sig i frivilligt arbete101. 

Samtliga intervjupersoner har engagerat sig en längre tid och byggt upp sitt liv kring 

det frivilliga arbetet. Flera poängterade engagemanget som en stor del av deras liv och som 

                                                 
101 Svedberg & Jeppsson Grassman, 2005. 
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något självklart och något som skulle vara svårt att vara utan. Gun menar till exempel att: 

”Det har blivit en stor del av mig och min vardag! Absolut. Det är en självklarhet nu”. Karin 

uttrycker: 

Det skulle kännas konstigt att inte engagera sig, jag har på ett eller annat sätt 
alltid haft en fot med i det här spelet. Man skulle väl kunna säga att det är en 
väldigt stor del av mig, något som jag inte ens tänker på att jag gör.102 

 

Några av intervjupersonerna berättade att de utifrån olika händelser och personliga 

upplevelser fått en insikt i hur människor kan vara drabbade av orättvisor. Rut 

uppmärksammade det stora antalet hemlösa i sin hemstad, ville ändra på detta och började 

därför engagera sig för denna målgrupp. Lisa beskriver nedan hur hon fick en inblick i 

orättvisor och människors olika förutsättningar under en utlandsresa: 

 

Ja, rent socialt så tyckte jag att jag inte varit lika uppmärksam på samma sätt 
som jag blev då. För jag menar, London är ju stort, jag är från en småstad i 
Sverige och man ser inte den misären här.103 
  

Det frivilliga engagemanget är alltså för flera en självklarhet och en del i vardagen. Mead 

menar att vårt sätt att se världen är en social process i ständig förändring. I vår vardag beter vi 

oss mer eller mindre oreflexivt till omvärlden. Det frivilliga arbetet skulle med denna 

bakgrund vara en oreflexiv handling då vi handlar efter vanor.  De intervjupersoner som fick 

en insikt i andras människor misär tvingades reflektera över situationen och Mead menar att 

konfrontation med problem är en förutsättning för att komma ur invandna mönster. Genom att 

reflektera kring sin egen och andras situation blev intervjupersonerna därmed medvetna om 

sig själva och sina handlingar. På detta sätt bröts de invanda mönstren och de började tänka 

och handla på ett nytt sätt – de började arbeta frivilligt. 

Hälften av intervjupersonerna uppgav att det frivilliga arbetet gav stabilitet och en 

fast punkt i tillvaron. De fasta rutinerna var för många viktigt och något som specifikt 

poängterades av de som inte hade ett avlönat yrke. Att det frivilliga arbetet ger viktiga rutiner 

i vardagen har även Ramirez-Valles104 funnit i sin forskning. Nedan skildrar Gun vikten av de 

rutiner som arbetet ger:  

 

Jag trivs ju väldigt bra med att ha tider att komma till och jag trivs väldigt 
bra med att komma hemifrån, ha fasta tider eftersom jag nu är yngre än 
pensionsåldern så känner jag ju fortfarande ett behov av det. Jag ser det här 
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som en förlängning till mitt yrkesverksamma liv eftersom jag är här så 
mycket. Så att jag inte hamnar i det där verkliga utanförskapet [---]. Nu har 
ju frivilligarbetet blivit vardag och de här fyra timmarna jag är här är viktiga 
för mig. Då var det något extra jag gjorde utanför skolan och jobbet.  Men nu 
har jag gjort det till mitt jobb.105 

 

 Fanny, som inte heller hade ett avlönat yrke vid sidan av, poängterade vikten av 

engagemanget för hennes välmående. 

 
Det är dom stunderna man hjälper andra, som ger en kick. […] Det är en stor 
drivkraft varför jag jobbar. Sen är det också en annan del också, och det är ju 
att jag inte har ett arbete. Det måste jag vara ärlig och säga. Och jag behöver 
vara sysselsatt för att må bra. Det behöver nog alla människor, och känner 
man den andra biten är det liksom extra.106 
 
 

Det frivilliga arbetet kan tydas som en kompensation för förvärvsarbete och ge en ökad 

förståelse för engagemanget och dess betydelse för den enskilde. Vi menar att det är troligt att 

det frivilliga arbetet i väsentliga delar fyller en liknande funktion som ett avlönat arbete. 

Frånsett rent materiella motiv handlar det, i detta fall, om välmående, rutiner och struktur i 

vardagen. Vi har uppmärksammat att vi och ett par intervjupersoner definierar det frivilliga 

arbetet med hjälp av negativa uttryck, till exempel ”oavlönat”, ”obetalt” och ”utan vinstsyfte”. 

I det offentliga samtalet och i övrig litteratur tycks det frivilliga arbetet också definieras med 

hjälp av dessa uttryck107. Detta stödjer tanken att förvärvsarbete är norm i samhället. 

Asplund108 benämner normer som en ”naturlig ordning”. Att följa denna ordning, att ha 

någonting att göra på dagarna som ”alla andra” som har ett yrke, har visat sig vara av stor vikt 

för flertalet av de intervjuade. Vi tolkar det som att ett brott mot normerna kan kräva 

förklaringar och eventuellt leda till känslor av genans, skam och olust. Meads teori beskriver 

hur vi har en dubbel jagupplevelse, I och Me, som är att likställa med vårt subjektiva jag och 

den del av vårt jag som tolkas och uppfattas av andra. Individen strävar efter att ha en 

samstämmighet mellan dessa för att bättre passa in i samhällets bild av hur människor 

förväntas vara. Därmed skulle man kunna förklara intervjupersonernas påbörjande av sitt 

engagemang och dess upprätthållande som en konsekvens av en strävan efter denna 

samstämmighet. Man vill inte bryta mot den generaliserande andres samlade attityder och 

redan som barn lär man sig detta. Bryter intervjupersonerna mot den naturliga ordningen kan 

detta ge skamkänslor.  
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106 Fanny. 
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En intressant iakttagelse vi gjort är att flera av personerna har utbildningar och yrken som på 

många sätt ligger i linje med deras frivilliga arbete. Vi ser alltså ett tydligt samband mellan 

det frivilliga arbetet och deras studie- och yrkesval. Hälften av de intervjuade är till exempel 

utbildade till socionomer. Kalle berättar att det frivilliga engagemanget har varit en stor del i 

hans liv och uttrycker att ”alla jobb jag har fått har kommit via detta” och ”nu har det nästan 

blivit mer som ett yrke”. Yrket är i detta fall socionom. Om vi skulle sätta på oss Bourdieus 

glasögon skulle vi se att personerna har gjort en resa genom det frivilliga engagemanget i 

vilket de anskaffat sig kulturellt kapital via utbildningar och erfarenhet. Detta kapital har 

sedan konverterats och kunnat användas på arbetsmarknaden.  

 

6.2 Egen utveckling 

De positiva konsekvenserna av arbetet framhölls vara flera, bland annat att det gav mycket 

tillbaka. Detta överensstämmer även med Yeungs109 och Ramirez-Valles110 forskning. 

Flertalet av våra intervjupersoner menade att det frivilliga arbetet ger kunskaper på olika 

områden. De berättar att de organisationer de är verksamma inom har olika utbildningar för de 

aktiva. Några av intervjupersonerna lyfter fram detta som något positivt då de har fått 

möjlighet att lära sig nya saker. Linn och Karin uttrycker sig så här: 

  

Jo utbildningar har jag gått, men det var i den förra organisationen jag var 
med i. Det borde va fler! […] Jag tror att det kan var bra att ha när man söker 
jobb, att man visar att man har lärt sig något under den här tiden. […] En 
gång fick vi inte nåt intyg på en kurs vi hade gått, tyckte det var dåligt.111 

 

I de flesta organisationer jag har varit aktiv i har jag fått gått kurser. Det är 
kul ju […]. Ofta handlar det om organisationens verksamhet och vissa är väl 
mer specialiserade på det område man arbetar inom. Jag kommer ihåg en 
kurs jag gick som handlade om samtalsmetodik som jag lärde mig massa 
saker i. Jag pluggar ju beteendevetenskap och då var det ju ännu bättre. Det 
kan nog va rätt bra att ha gått lite såna grejer om nu ska jobba med det i 
framtiden.112 

 
Vi ser dessutom att utbildningarna kunnat leda till en starkare position på arbetsmarknaden. I 

citaten ovan framhäver Linn vikten av att få intyg på de kurser hon läst och Karin menar att 

kurserna kan ha betydelse för framtida yrkesliv då de är i linje med den utbildning hon läser. 

Clary et. al113 har, i likhet med ovanstående resultat, funnit att två huvudsakliga motiv till 
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frivilligt engagemang som härleds till viljan att lära sig nya saker och ge förutsättningar till 

karriär då det ger goda meriter.  

Ytterligare personer menar att arbetet är lärorikt och understryker att arbetet ger 

möjligheten det ger att få prova på olika uppgifter som, i likhet med ovan, kan användas i 

andra sammanhang utanför det frivilliga arbetet.  

 
Jag har fått möjlighet att prova och testa grejer, alltifrån reklamaffischer om 
grejer. Jag fick möjlighet att vara pressombudsman och skriva i 
lokaltidningen. Jag har lärt mig jättemycket. Och där liksom, jag kanske vill 
bli journalist och så kan man prova. Man fick testa grejer utan att det finns 
nån risk med det eller hålla i konserter och sånt så man lär sig och ha ett 
ansvar under gynnsamma förhållanden [---] Vad det ger också, dels är det ju 
synen på ’oh jag gör bra saker’. Det ger ju framförallt att man utvecklas på 
ett sätt som är skillnad från arbetslivet. Det är lite lättare att testa att hålla i 
grejer ’oh det här kan jag’. Jag har genom åren fått göra många grejer, det är 
vanliga människor som kan jobba på en helt annan typ av jobb. Jag har också 
lagat mat till 200 personer även om jag inte ’hallå kan jag det?’ Det löser sig 
om man får prova grejer som man sen faktiskt i sitt jobb kanske ’wow jag 
kan faktiskt lite om layout’ eller så. […] Jag tror man kan lära sig mkt här 
som kan användas i andra sammanhang. Jag tror att det händer mycket mer 
än man tänker sig, att folk tillämpar saker de lär sig i ideellt arbete.114Jodå 
jag har lärt mig en hel del. Till exempel har jag varit med på en hel del 
möten, då har man ju lärt sig att veta hur det ska till och så. Klart jag haft 
möten i jobbsammanhang och då vet jag ju lite hur det går till.115 

 
Karin och Linn menar att de genom nya kunskaper i form av bland annat utbildning får ökad 

självkänsla och självförtroende.  

Skulle jag inte gått de där utbildningarna skulle jag nog inte fått göra alla 
roliga grejer jag gör nu. Projektledare hade jag definitivt inte fått vara om jag 
inte haft de kunskaper som behövs. Det är ju viktigt att man vet vad man 
håller på med. Och sen känner man ju sig lite duktig också och lite mer säker 
på vad man gör.116  

I början var man väl lite osäker på om man gjorde rätt och sådär, till slut 
lärde man ju sig grejer. Sen har ju utbildningen gjort att man har lite mer koll 
på läget […] Så nu ser man ju en skillnad i jämförelse med då jag började. 
Man tror väl kanske lite mer på sig själv u och sådär. Självsäkerheten 
handlar ju om att man har lite mer koll nu. [---] Jag har ju varit här ett tag nu 
och nu får jag ta lite mer ansvar här liksom.117  

 

Fanny menar att engagemanget ger: ”förståelse för andra människor. Alltså livet 

överhuvudtaget”. Detta citat demonstrerar ett genomgående tema i våra intervjuer som 

betonar hur det friviliga arbetet utvecklar individens förståelse för andra människor.  
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Alltså det kommer ju olika människor hit, från olika bakgrunder. Alltså att 
man inte ska tro att man själv… det är tillfälligheter i livet som gör att man 
mår dåligt, skilsmässor som man kan må dåligt för det, kanske inte orkar 
längre. Och helt plötsligt kan man stå på gatan. Det är liksom, det kan hända 
vem som helst [---] Man lär sig att ha förståelse för andra människor helt 
enkelt. Å andras olika livssituation.118 

 
Alltså när man bor så här […] där det är så himla mycket folk från alla 
möjliga ställen så kan det ge en ökad förståelse för människor när man 
träffar dem ganska så avslappnat. Men att man ändå pratar med folk och det 
är ju klart att det är lättare, man kanske också blir mindre fördomsfull [---]. 
Vi pratar alltid, det är väldigt många olika språk. Och sen om kulturer och 
mat och till exempel om skolsystem i andra länder.119 
 

 
Man skulle, utifrån Bourdieu, kunna se det frivilliga arbetets effekter i form av personlig 

utveckling, som att habitus utvecklas och förändras. Den personliga utvecklingen och den nya 

kunskap har lett till en större förståelse för andra människor. De nyförvärvade kunskaperna 

och utbildningarna, som Bourdieu skulle benämna kulturellt kapital, har lett till en ökad 

självkänsla och större trygghet i arbetet. Det kulturella kapitalet som tillskansats har även lett 

till ett större ansvar och nya uppgifter inom organisationen. I ett av citatet ovan uttrycks att 

utbildning inom organisationen har lett till mer ansvarsfulla roller, i detta fall som 

projektledare. Bourdieu menar att individer har olika positioner inom ett fält, i detta fall det 

frivilliga arbetets fält, och hur varje fält präglas av maktrelationer individerna emellan. Det 

sker alltså en kamp om positioner och för att avancera inom ett fält krävs ett tillägnande av 

större volym av fältets dominerande kapitalformer. Det kulturella kapitalet som tillförskaffats 

i organisationen kan, enligt intervjupersonerna, även användas i andra sammanhang utanför 

det frivilliga arbetet, till exempel ge tillgång till ett förvärvsarbete.  

 

6.3 Gemenskap 

Att vara del i ett sammanhang har för samtliga intervjupersoner visat sig vara viktiga faktorer 

som påverkar varför de engagerar sig frivilligt. Flertalet berättade om hur det frivilliga arbetet 

i en organisation kan befria människor från ett individualistiskt liv som många i dag lever. 

Kalle utvecklade detta resonemang och menade att vi i Sverige lever enskilt och betonade 

vikten av att vara del i ett större sammanhang:  
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Jag tror det är viktigt med det demokratiska, ideella föreningslivet. 
Sammanhang, […] tror det här blir lite som svenskars familj, det här med 
frivilligt engagemang. För vi bor väldigt enskilt och umgås inte med dem i 
huset och har inte så mycket kontakt med vår släkt.  För många så är det ju 
så, ’jag är med i’, ’min son spelar fotboll’ och det finns ju de som är med 
varje dag i klubbhuset, det är deras familj. Där kan man hälsa på varandra 
utan att ringa. Det är ungefär samma normer som i en större familj. Då löser 
man det, vissa har ju jobb man får sammanhang i, men detta blir ett 
sammanhang som inte har att göra med min familj eller om jag skiljer mig. 
Det kan ju vara bra om det kraschar med jobbet eller relationen att man har 
detta som en fast punkt. Nu är jag inte så aktiv, men jag vet att om det skulle 
strula så kan jag gå in och ha vänner som sitter kvar. Det är en familj på ett 
annats sätt. Så det påverkar ju […] Jag tror att sånna grejer som gemenskap, 
mening eller delaktighet är viktigt. Gemenskapen är svår för kommunen att 
fixa.120 

 
Fanny menade att människor i dag är individualistiska och enbart utgår i från sig själva i sina 

handlingar; ”jag ska ha karriär, jag ska det och det” och förklarade vidare att sådana 

värderingar inte har någon betydelse i det stora hela. Gemenskapen värderas högre. Gun 

uttryckte hur ”man vill bryta sin egen isolering” och menade att det sociala är väldigt viktigt 

för människan. Intervjupersonerna uttrycker på olika sätt den gemenskap det frivilliga arbetet 

ger: 

 

Men jag tror också att det är många som inte riktigt inser att ideellt arbete är 
som att umgås med sina kompisar eller att det är väldigt socialt. […] man 
tänker inte på att man träffar folk och hittar på grejer. [---] Eftersom man får 
så mycket i utbyte av det, så är det ju klart att det är en sak som gör att man 
känner sig motiverad […] att man har trevligt tillsammans.121  
 
Tror mycket är att man får sociala kontakter, man kanske hannar i  ett […],  
att man kommer med i en förening och i ett sammanhang och man träffar  
folk. Och har trevligt. Mycket tror jag är en social bit. Om man är tonåring  
eller student att man träffar folk och har rätt så kul.122 

Vi alla människor som arbetar frivilligt vi har både egoistiska och 
oegoistiska motiv till varför man är med i en välgörenhetsorganisation. Och 
jag tycker inte att man ska höja sig själv genom säga att ’jag är ängeln som 
ska frälsa världen’ utan man har faktiskt egoistiska motiv också och jag vill 
ju vara människor och träffar jag andra (från samma organisation) får jag.. 
det bekräftar ju min egen identitet va.  Jag ligger ju inte hemma på sofflocket 
och tycker synd om mig själv utan jag är ju med i ett nätverk nu för tiden av 
(personer från samma organisation). Jag kanske har funnit en och annan 
bästa väninna i välgörenhets.. i de ideella sektorn kan man kalla det. Många 
som sysslar med välgörenhet tillhör ju ’Reinfeldts utanförskap’ va, och i det 
utanförskapet finner vi vår egen identitet och vår egen samhörighet och 
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tillhörighet i samhället. Och det är ju väldigt viktigt för alla människor 
egentligen.123 
 

Ur citaten kan vi utläsa att intervjupersonerna även skaffar sig vänner via det frivilliga arbetet. 

Detta var något som även uttrycktes av andra intervjupersoner. Erika menade dessutom att 

man via det frivilliga arbetet får möjlighet att skapa sig kontakter som kan leda till ett 

framtida förvärvsarbete: 

Jag läser ju juridik och är väldigt intresserad av mänskliga rättigheter och 
sådär och det är ju jättebra känner jag, att få in en fot som till exempel i 
(organisationens namn). För jag skulle gärna kunna tänka mig att jobba just 
för en organisation. Och då känns det ju jättevärdefullt, även om jag är 
engagerad ideellt, att då vet de vem jag är och det kanske kan leda till något. 
[…] Ja, precis något som har mer med yrkesverksamhet att göra. Jo, men 
absolut att man knyter kontakter.  
 

Flertalet uttryckte vikten av att ha samma värderingar som de andra inom organisationen. 

Några av dessa, Fanny, Linn och Karin, uttryckte även en känsla av trivsel i det frivilliga 

arbetet där personerna fick tillfredsställelse av att träffa andra likasinnande:  

 

Alltså, det står för mina värderingar i livet […] Det tror jag, det är 
jätteviktigt. Ska man jobba för någonting utan att få betalt, så bör man ju ha 
den här delen. Alltså att man känner att man har ungefär samma värderingar, 
samma syn.124  
 
Känns skönt att va med andra som är som jag, man vet de tycker likadant 
som en själv och då kan man ju göra lite som man vill utan att det är 
konstigt. Det är viktigt. Alla här förstår ju lite varför man gör det här, annars 
tycker jag folk i allmänhet är så himla nyfikna varför jag gör så och så, typ 
jobbar gratis. De fattar liksom inte vad det ger och så.125 
 
En annan aspekt är den sociala biten. Det känns lite som om vi förstår 
varandra här, vissa har varit med om liknande saker i livet och andra har bara 
samma tankar om saker. Det är rätt skönt att man kan vara sig själv. [---] 
Klart ibland tycker man lite för lika för att det ska hända saker här kanske, 
allt rullar på som vanligt för vi vet ju att vi tycker lika om ganska mycket 
här.126 
 

Kalle använder sig av begreppet normer istället för värderingar och beskriver hur 

organisationer kan ha starka traditioner och normer:  
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Det är mycket tradition och normer som styr. [---] Tradition är otroligt stark 
inom många partier och föreningar. Man  går in i en slags familj och blir 
medlem. […]Det gäller alla rörelser, det blir väldigt snabbt en norm. Alltså, 
jag var med i syndikalisterna ett tag, men snacka om att ‘oh, det ska va så 
och så’, konformt liksom och om man tittar på det yttre, klädmässigt så var 
det otroligt slutet liksom. Man ville bryta modet men att man själv var 
modefixerade.127 
 

Intervjupersonerna menar att gemenskapen är en mycket viktig faktor till deras frivilliga 

engagemang och något som värderas högt. Enligt både Mead och Bourdieu är människan en 

social varelse som skapas genom en ständig interaktion med omvärlden.  

Intervjupersonerna har alltså berättat att de funnit vänner via det frivilliga arbetet. 

Bordieus begrepp socialt kapital hänför sig till den tillgång en människa har till ett stort 

socialt nätverk eller förmånliga kontakter. Det sociala kapitalet som produceras inom det 

frivilliga arbetets fält anses ha ett högt värde. Kan det vara så att det sociala kapitalet, alltså att 

ha ett stort nätverk, har stor efterfrågan och kan leda till avancemang inom fältet? Tydligen är 

det sociala kapitalet som införskaffats i det frivilliga arbetet något som efterfrågas och ses 

som gångbart även utanför fältet. Ovan berättar till exempel Erika att de värdefulla 

kontakterna hon tillskansar i organisationen möjligtvis kan leda till ett förvärvsarbete.  

Människorna i de frivilliga organisationerna tycks ha liknande värderingar och i 

organisationerna råder vissa normer. Det är enligt intervjupersonerna viktigt att ha samma 

värderingar som de man arbetar med i organisationen. I ett av citaten berättar Gun bland annat 

hur värderingar har grupperat de frivilliga arbetarna i ett eget område eller fält som Bourdieu 

benämner det, i ”Reinfeldts utanförskap” och hur de i detta känner en samhörighet och finner 

en egen identitet. Vi tolkar det som att Gun menar att människor som har liknande värderingar 

har sökt sig till varandra. I en grupps samlade egenskaper, till exempel politiska ståndpunkter, 

finns enligt Bourdieu en systematik som grundas i individers habitus. Människor särskiljer sig 

och gör en distinktion mellan ”vi” och ”de andra” genom att låta smak, i detta fall 

värderingar, klassificera. Detta gjorde Gun genom att dela in individer i ”Reinfeldts utan- och 

innanförskap”. Gun benämner sig även som en del av organisationen med hjälp av 

organisationens namn och särskiljer sig därmed från andra utanför organisationen. Med hjälp 

av Bourdieu tolkar vi detta som ett uttryck för hennes identitet. Att benämna sig med hjälp av 

organisationens namn kan ge en människa en identitet och denna kan inte förstås om den 

betraktas isolerad, utan identiteten får mening när den förhålls till och skiljs från andra 

livsstilar.  
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Flertalet av de intervjuade, bland annat Gun, Linn och Karin menar att de kan vara sig själva i 

detta fält på grund av delade värderingar. Detta ger dem möjlighet att vara sig själva, 

autentiska. Det räcker tydligen inte med en samvaro som enbart bygger på vänskap då den 

måste grunda sig i någon form av gemensam värdegrund. Sättet att se världen uttrycker den 

egna identiteten, vilken Bourdieu förmodligen skulle kalla habitus och Mead jaget. Den 

gemensamma värdegrunden skulle kunna ses som något som upprätthåller de intervjuades 

engagemang. 

 

6.4 Vilja att hjälpa andra -  engagemang  och ansvar  
Samtliga intervjupersoner uppgav att det frivilliga arbetet grundar sig i en medmänsklighet 

och en vilja att öka andra människors välfärd. Liknande resultat fann även Ramires Vallez128 i 

sin mexikanska studie om kvinnors obetalda samhällsengagemang. Våra intervjupersoner 

uppgav dessutom att det frivilliga arbetet har funktionen att göra det möjligt för dem att bidra 

till att förbättra situationen i samhället. I deras beskrivningar av sitt engagemang framkommer 

att de lägger ner mycket tid, kraft och energi. Samtliga intervjupersoner engagerade sig minst 

en gång i veckan, flertalet lade ner mer än 20 timmar och någon mer än 40 timmar. Lisa 

förklarade att all hennes tid läggs ner på engagemanget och att ”Det går före allt. Jag har 

knappast något privat umgänge över huvud taget längre för det här går alltid före”. Lisa 

förklarar nedan varför hon är så trött efter helgens arbete.  Citatet ger en djupare förståelse för 

hur det frivilliga arbetet kan se ut och hur mycket tid som under perioder kan läggas ner. 

Dessutom går att utläsa hur diffusa gränserna mellan det frivilliga arbetet och fritiden kan 

vara. 

 

Rent konkret kan vi börja med igår då jag höll öppet på (organisationens 
verksamhet), öppet hus med varm mat och föreståndaren där som för det 
mesta satt på sitt rum vilket betyder att jag helt ensam skötte alltihop! Jag 
hade samtal med stökiga människor, serverade mat, disk, städning – allt. Då 
förstår du att jag är utmattad idag! […] Rent konkret håller jag ibland i 
samtal och faktiskt arbete. Igår var lite speciellt, vi brukar vara flera som 
hjälps åt i köket och den biten eftersom min starka sida är samtal. Dagen 
innan lördagen, då jag hade soppkök, det driver jag helt i egen regi, utan 
någon samverkan med (organisationens namn) eller nån annan att göra och 
då är det jättemycket förberedelse, jag kokar soppa i tre dagar och sen 
serveras den ute och sen så efteråt blir det oftast sent och då blir det extra 
arbete på söndagen. [---] Hur mycket tid? Det går inte att säga för det är hela 
tiden, jag bor nedanför (organisationens namn). Varje gång jag cyklar upp 
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till stan träffar jag ju människor och jag cyklar där flera gånger per dag. Då 
stannar jag. Och det jag gör rent konkret; jag ser dessa människor som 
människor bakom deras missbruk och kriminalitet och alla lager. Så hela 
tiden.129 
 

Intervjupersonernas frivilliga arbete kan ses som en form av vardaglig solidaritet. Kunskap 

och insikt om att vi lever i en ojämlik värld aktualiserar frågan om människans ansvar. 

Samtliga uppgav att arbetet har funktionen att göra det möjligt för att bidra till att förbättra 

situationen för målgruppen och samhället. De talade om vikten av att bidra till ett bättre 

samhälle i allmänna ordalag och menade att de har ett stort ansvar. Någon talar om att ”göra 

skillnad”, en annan vill ”göra sin del” och en tredje säger att ”de som har det bra har ett 

ansvar”. Det är flera som utgår ifrån sin egen livssituation och jämför den med de som har det 

sämre: 

Jag känner nog att det är någons slags, inte plikt, det låter ju fjantigt […]. 
Om man har haft tur och man har själv liksom haft, fått växa upp och ha det 
hyfsat bra. Jag känner nog att […] de människor som har haft tur har lite 
ansvar att se till att och dela med  sig. Att de försöker göra det lite bättre för 
fler. Det jag känner är att det är nog min typ av samhälle alltså istället för 
bara ”vi har vårt”.130 

 
Man har en känsla av att det känns viktigt för mig att göra någonting som är  
värdefullt för andra människor, att man kan – om man har möjlighet att påverka  
och göra en skillnad, då tycker att man har skyldighet att göra det, att ta det  
ansvaret.131 

 
Det är en plikt! Jag har haft så bra i mitt liv, klart jag borde göra något om 
jag kan.  [---]. Det är helt enkelt ett beslut jag tagit för att jag har dessa 
förutsättningar till att liksom hjälpa eller så. Det känns bra  och viktigt att 
hjälpa ju, man vet ju att det jag gör liksom kan ge något. [---] Frivilligt 
arbete känns äkta på nåt sätt, man får ju inget betalt för det. Jag vet ju att det 
här arbetet jag gör påverkar liksom.132 
 
Jag har det bra, känns naturligt att hjälpa andra. Jag skulle inte göra det om 
det inte kändes bra! [---] Jag känner mig viktig och bidrar ju till nåt gott och 
kanske kan göra någon skillnad eller så, i framtiden.133 

 

Ovan kan vi utläsa hur viktigt det frivilliga arbetet de utför är och att en positiv effekt är att de 

känner välbefinnande av att utföra dessa meningsfulla handlingar. Flera personer uttryckte att 

de kände en glädje av att hjälpa andra; Fanny säger: ”då mår jag också bättre. Den glädjen är 

värd mer än pengar”. Hon menar vidare att detta är en drivkraft till varför hennes engagemang 

upprätthålls.  
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Karin säger ovan att arbetet känns som en ”äkta” handling. Genom att framträda 

autentiskt kan vi se hur arbetet kan fylla en identitetsskapande funktion då deras vilja att bidra 

till samhället och dess framtid är  något mer än ett medel för att åstadkomma något, det ger en 

identitet och ett uttryck för en egen övertygelse i handlingar som gör avtryck i samhället. Det 

kan till och med vara ett sätt att bli ”odödlig” om det intervjupersonerna åstadkommit lever 

vidare.  

Några intervjupersoner uttrycker även ansvaret för gruppen och samhället som en 

följd av ett missnöje mot staten. De uttrycker ett missnöje över att ansvaret för utsatta 

människor i många fall läggs över på frivilligarbetare. Deras engagemang kompenserar ett 

samhälle som sviker och de blir samhällsnyttiga i en stat som inte fullt ut tar sitt ansvar. Dessa 

intervjupersoner delar en syn på ett socialt ansvar och har valt att göra något aktivt för att visa 

detta för utomstående och för sig själva. Rut menade till exempel att myndigheterna använder 

fel metoder för att hjälpa, att: ” de gör som de alltid har gjort och att inga förbättringar sker”. 

Denna så kallade sociala vrede som ett motiv till varför människor engagearar sig frivilligt har 

även Jeppsson Grassman funnit i sin forskning134. 

 I resonemang kring individens ansvar ser vi vissa begränsningar hos Bourdieu 

eftersom han menar att människor strävar efter individuellt nyttomaximerande, att ständigt nå 

högre positioner med hjälp av tillägnande av större volym av fältets dominerande 

kapitalformer. Vi menar dock att man eventuellt skulle kunna tolka ett socialt ansvar genom 

att intervjupersonerna fått kunskap och erfarenhet under livet, kulturellt kapital, som gett dem 

insikt i deras position i samhället och om samhällets problem i form av exempelvis hemlöshet. 

Denna tillskansade kunskap kan ha lett till ett engagemang i det frivilliga arbetet.   

Intervjupersonernas långvariga engagemang har inte alltid beskrivits som särskilt 

lustfyllt. Lisa beskriver till exempel i ett citat ovan hur trött hon blev efter helgens 

ansvarsfyllda arbete och Erika menade att frivilligarbetet ibland kunde kännas påtvingat och 

att det kunde kännas jobbigt när andra saker prioriterats framför arbetet. Även Linn uttrycker 

att det inte känns så bra de tillfällen hon varit frånvarande från arbetet och beskriver hur 

engagemanget inte är något man bara slutar med:  

 
Ett par gånger när jag varit sjuk så känns det ju sådär bra. Ibland finns ju  
ingen ersättare för mig och då får ju inte ungdomarna nån hjälp […] Man  
kan ju inte bara sluta hipp som happ.135 
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Ansvar och engagemang för gruppen och samhället skulle enligt ovan kunna ses som ett 

moraliskt uppmanande och uttrycks i ett av citaten vara ett aktivt val. Enligt vår mening tycks 

dock engagemnaget följas av en en känsla av förpliktelse, vi skymtar en form av tvång. Ordet 

”plikt” var till exempel återkommande under flera intervjuer. Åtagandet i sig kan alltså ses 

som något som blivit en drivkraft för det frivilliga arbetet. Utifrån deras uttalanden tolkar vi 

att det kan vara svårt att avsluta det frivilliga engagemanget eftersom man är inbegripen i en 

rörelse man känner starkt för och är en del av. Relationen till de hjälpbehövande förpliktigar 

och ansvaret fullföljes även om det ibland kan kännas betungande. Detta handlar om andras 

och egna förväntningar. Vem förväntas jag att vara och vilken roll ska jag ta? Förväntningarna 

tycks kunna styra en individs beteende.  

Ett sätt att se hur engagemanget upprätthålls kan göras med hjälp av Mead, som 

ifrågasätter individens förmåga till aktiva val. Frivilligt arbete uttrycks grunda sig i en vilja i 

att hjälpa andra människor. Om vi nu går tillbaka till intervjupersonernas berättelser om sin 

uppväxt skulle man, enligt Mead, kunna förstå deras vilja att hjälpa andra som något som hela 

tiden utvecklats. Jaget utvecklas i samspel med dess omgivning och enligt Mead skulle en 

individs olika känslor utvecklas från födseln, som till exempel empati. Därmed skulle viljan 

att hjälpa andra inte ha något med  människas medfödda personlighet, förmåga eller egenskap 

att göra. Empatikänslor skulle man alltså kunna tolka som något som skapas i en process, i 

vilken intervjupersonerna tar till sig hur andra människor tänker eller tycker, rollövertagande. 

Mead menar vidare att brott mot de internaliserade normerna kan leda till skam. Även de 

uttryckta känslorna av dåligt samvete skulle kunna förklaras på detta sätt då en individ hela 

tiden strävar efter att balansera jagets delar. Många av normerna är så pass väl internaliserade 

att den enskilde inte skulle komma på idén att bryta mot dessa, då det skulle kunna leda till att 

jaget sattes i gungning. Att arbeta frivilligt skulle därför grovt kunna ses som en viss 

internaliserad brist på frihet. Vi har alltså en inskränkt frihet till att bryta mot dessa normer 

och regler, vilka säger att man ”bör” arbeta frivilligt. I praktiken har vi alltså, om vi drar det 

långt, få handlingsalternativ med begränsade valmöjligheter.  

I inledningen nämnde vi intervjupersonernas handlingar, i form av engagemang och 

ansvar för andra, som altruistiska. Denna hjälpinsats, som anses vara altruistisk i mångas 

ögon, är intressant och kan diskuteras vidare. Vi skulle kunna se engagemanget utifrån ett 

moraliskt ansvar och viljan att vara en god medborgare. Att vara denna goda medborgare kan 

till exempel handla om att hjälpa människor i behov av hjälp och skulle nog av de flesta ses 

som en altruistisk handling. Vi menar dock, förmodligen med stöd av Mead, att handlingen 
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skulle kunna ses som ett uttryck för individens omedvetna respons på stimuli.. Det skulle vara 

oväntat att inte hjälpa en människa som är i behov om andra personer och personen själv ser 

sig som en frivilligarbetare. Att respondera på detta behöver inte vara ett uttryck för en 

moralisk handling, då det är vad man kan förvänta sig av en frivilligarbetare som agerar enligt 

de allmänna normerna, den generaliserande andre. Att vara frivilligarbetare skulle med denna 

bakgrund, om vi hårdrar det, inte vara en altruistisk handling. Altruistiska handlingar skulle 

istället kunna ses som mer genomtänka och oegennyttiga än, som Mead skulle kalla det, 

oreflexiva handlingar då dessa enbart är vanor som svarar på ett stimuli.  

 

7 SAMMANFATTNING 
Många av de socialt inriktade frivilliga organisationerna som finns i dag i Sverige bildades 

efter andra världskriget parallellt med det svenska välfärdssamhällets uppbyggnad. Efter att 

länge ha levt ett undanskymt liv uppmärksammades de på nytt. Intresset för frivillig 

verksamhet har successivt ökat under de senaste årtiondena. Denna attitydförändring grundar 

sig i negativ ekonomisk tillväxt i det svenska välfärdssamhället och nya förväntningar på de 

frivilliga organisationerna som välfärdsproducenter finns. Från att tidigare i huvudsak ha 

inriktat sig på sakfrågor och intressepolitik verkar en förskjutning ha skett till att 

organisationerna istället i större utsträckning blivit tilldelade rollen som ersättare för den 

service som stat och kommun tidigare stått för. De frivilliga organisationerna har många 

funktioner i samhället, bland annat kan de ge en kollektiv identitet bland samhällets individer. 

I dag är det en stor andel av den svenska befolkningen, cirka 50 %, som på något sätt 

engagerar sig i frivilligt arbete. Många av dessa frivilligarbetare har även ett förvärvsarbete 

vid sidan om. Fenomenet frivilligarbete är något som står i kontrast till den naturliga 

ordningen, som är att arbeta och få betalt för det. Det som anses vara norm samhället kräver, 

inte i lika stor utsträckning, förklaringar. Mot denna bakgrund väcktes vårt intresse för detta 

fenomen. Vi har i vår studie försökt svara på frågan: varför engagerar sig människor i 

frivilligt arbete? Syftet var att ge en djupare förståelse för människors frivilliga engagemang. 

För att få svar på vår fråga genomförde vi åtta semistrukturerade intervjuer med 

frivilligarbetare från olika socialt inriktade frivilliga organisationer. Det insamlade 

intervjumaterialet har tolkats och analyserats, med hjälp av våra teoretiska begrepp från 

George Herbert Mead och Pierre Bourdieu. Fyra framträdande teman har utkristalliserats: 

livsstil, egen utveckling, gemenskap och vilja att hjälpa andra – engagemang och ansvar. Våra 

teman är ett resultat av de jämkningar och tolkningar vi gjort med hjälp av 
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intervjupersonernas uttryckta motiv samt ytterligare faktorer som vi fann med hjälp av våra 

teorier.  

Ett av våra fyra teman är att det frivilliga arbetet är en livsstil som bland annat 

grundar sig i en tradition av föreningsengagemang i familj och vänskapskrets. Att börja 

engagera sig och fortsätta med detta har blivit en självklar handling, något av en vana. Några 

intervjupersoner har kommit in i engagemanget som en följd av en insikt i att andra 

människor kan vara drabbade av orättvisor. Det frivilliga arbetet har även en funktion som, 

främst för intervjupersoner utan ett förvärvsarbete, stabiliserande och en fast punkt i tillvaron.  

Det frivilliga arbetet är även utvecklande. Denna utveckling har främst visat sig vara 

en positiv effekt som påverkat upprätthållandet av engagemanget. Egen utveckling har skett i 

form av förvärvandet av nya kunskaper, som i sin tur för vissa har lett till ökad självkänsla 

och självförtroende.  

En annan central tendens som framkommit är viljan av att vara del i ett större 

sammanhang, en gemenskap. Flera poängterade att det sociala är viktigt för människan och att 

det blir ett sätt att bryta sin egen isolering. Det frivilliga arbetet resulterar i ett ökat socialt 

nätverk och en möjlighet att träffa andra människor med likasinnade värderingar. I denna 

gemenskap får de möjligheten att vara någon och tillhöra något.  

I dessa tre teman ovan har de flesta motiv som framkommit tolkats av oss som 

positiva effekter som påverkat upprätthållandet av engagemanget och inte anledningen till 

varför de en gång börjat arbeta.  

Det tydligaste motivet grundar sig i medmänsklighet och viljan att hjälpa andra 

människor. Detta tolkade vi som intentionen till varför personerna en gång började sitt 

engagemang. Vikten av att bidra till ett bättre samhälle utrycktes i allmänna ordalag. Något 

som framkom var en besvikelse på ett samhälle som brister i sina resurser när det gäller det 

samhälleliga åtagandet och den ojämlika situation som råder i samhället. Vi upplever att det 

frivilliga engagemanget handlar om ett ställningstagande för synliggörandet av de problem 

som finns i samhället. De känner sig nyttiga i ett samhälle som inte fullt ut tar sitt ansvar. I 

berättelserna aktualiseras det dåliga samvetet och en känsla av förpliktelse kunde skönjas som 

en anledning till åtagandet av engagemanget. Vi ser en skymt av inre tvång och relationen till 

de hjälpbehövande fullföljs på grund av detta.   

Det uttrycktes med andra ord både altruistiska och egoistiska anledningar och dessa 

verkar väga olika tungt. Med hjälp av Mead och Bourdieu har vi förstått att individen inte är 

en psykologisk varelse opåverkad av samhället. Individen skapas genom interaktion med 

omvärlden och internaliserar olika sätt att handla. På så sätt menar både Bourdieu och Mead 
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att individen förkroppsligar samhället i form av vanemässiga reaktioner. Bourdieu kallar detta 

för människans habitus medan Mead menar att aktören tar den generaliserade andres 

perspektiv, det som anses vara norm i samhället. I flera av intervjupersonernas värld har det 

till exempel funnits normer som på olika sätt handlar om att hjälpa andra, vilket har lett till ett 

frivilligt engagemang. Med hjälp av teorin har vi tolkat att människans val i livet är starkt 

påverkade av hennes bakgrund. Vi har alltså inskränkt frihet till att bryta mot de normer  vi 

bär med oss och i praktiken kan därför handlingsalternativen vara begränsade.  

Det vi ser är att en och samma person kan ha flera olika motiv och engagemanget 

verkar tillfredsställa olika behov. Motiven och drivkrafterna konkurrerar således inte med 

varandra och utifrån resultatet kan vi därför inte tala om motivet utan motiven. Det framkom 

att det frivilliga arbetet gav ett ömsesidigt utbyte, en sammansatt konstellation mellan altruism 

och egoism.  

 

8 AVSLUTANDE REFLEKTIONER  
En komplex och flertydig bild av det frivilliga arbetet har växt fram under arbetets gång. En 

orsak till denna komplexa bild kan vara att det inte alltid finns en medvetenhet om varför man 

handlar som man gör. Att vara medveten kring detta och svara på frågor om varför man 

arbetar frivilligt är inte alltid enkelt och förutsätter ett visst mått av reflektion hos 

intervjupersonerna. Vi har lyssnat på motiven som konkret uttryckts av intervjupersonerna 

men även tolkat deras berättelser och utkristalliserat vissa motiv med hjälp av de teoretiska 

begreppen. I vår undersökning har svårigheten med att särskilja mellan intervjupersonernas 

intention till deras handlingar och dess konsekvenser framkommit. Denna svårighet har följt 

oss genom hela undersökningen och tvingat oss till ständig reflektion. Vi menar att såväl 

intentionen som konsekvenserna svarar på vår frågeställning om varför intervjupersonerna 

engagerar sig frivilligt. Studien har visat att det frivilliga arbetet uppfyller många dimensioner 

i de engagerades liv och tack vare våra intervjupersoners utförliga beskrivningar av sitt 

engagemang har vi fått en djupare förståelse för de sammansatta motiv som är förenade med 

det frivilliga arbetet. Frivilligt arbete är oavlönat. Detta betyder inte att arbetet är altruistisk i 

enkel mening, då flera säger att de får mycket tillbaka av sitt engagemang. I likhet med 

resonemanget i uppsatsens inledning finns det alltså grader av altruism. Frågan om 

förekomsten av oegennyttiga motiv hänger samman med hur man definierar begreppet, till 

exempel om det är handlingens intention eller dess effekt som ska vara kriteriet för 

bedömningen.  
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I dag finns tendenser till att de frivilliga organisationerna agerar ersättare för den offentliga 

service som stat och kommun tidigare tillhandahållit. Det återstår mot denna bakgrund många 

frågor som i framtiden skulle vara intressanta att lyfta upp, bland annat frågor om 

maktrelationer mellan de frivilliga organisationerna och stat och kommun. Hur påverkas de 

frivilliga organisationernas verksamhet när den offentliga servicen i större utsträckning 

förväntas utföras av de frivilliga organisationerna? Går det att undvika att det frivilliga 

arbetets nyfunna popularitet tas som intäkt för nedskärningar i den offentliga omsorgen? 

Finns det risk att de frivilliga organisationernas funktioner, som till exempel 

demokratifrämjare, urholkas? Är frivilliga medarbetare villiga att arbeta för en organisation 

som styrs av statens och kommunens intressen?  

I vår studie har fokus legat på frivilligarbetarna, men vi vill poängtera vikten av att 

inte förglömma mottagarna av det frivilliga arbetet. Frågor som kan vara intressanta i detta 

sammanhang är att undersöka om till exempel kvinnor och män får ta del av hjälpen på lika 

villkor och vilken roll det frivilliga arbetet spelar för mottagarna. Vi menar att det är i det 

frivilliga arbetet som omsorgens centrala delar kan manifesteras – den personliga relationen, 

det fria engagemanget och ömsesidigheten. Det är just detta som gör det frivilliga arbetet så 

speciellt och fint. I det personliga mötet mellan frivilligarbetare och mottagare tror vi att 

relationen är relativt symmetrisk då arbetet sker frivilligt utan anspråk på belöningar. I den 

forskning som finns om frivilligarbetaren konstateras människors vilja att göra något för 

andra. Detta har även uttrycks som anledning till varför våra intervjupersoner arbetar 

frivilligt. Dock har arbetet resulterat i en ömsesidighet, det vill säga att båda parterna har haft 

ett inbördes utbyte. Genom att intervjupersonerna gör insatser för andra hjälper de sig själva. 

Inom det frivilliga arbetet är ju belöningen inte av ekonomisk art utan måste istället ha ett 

värde för individen för att motivationen ska upprätthållas. Den belöning frivilligarbetaren får 

har i vår studie visat sig ha ett stort värde. Kan man säga att det i detta ömsesidiga möte 

uppstår en omsorg för varandra där ansvaret för att ge och ta växlar? Att undersöka den andra 

sidan, de som är mottagare av det frivilliga arbetet, är inte något som denna studie har 

fokuserat på. Frågan väcker dock många nya tankar och funderingar och det skulle vara 

intressant att undersöka dessa. Om det nu skulle finnas en balans, är det i sådana fall denna 

som gjort att det frivilliga arbetet i allt större utsträckning efterfrågas?  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
 
Inledning 
Presentation av oss, syftet med vår uppsats, information om upplägg, konfidentialitet mm.  
Vill du berätta lite om Dig själv?  
 
 
Verksamheten och arbetet 
Vill Du berätta lite om den verksamhet där Du arbetar? 
Hur ser gemenskapen ut mellan er i organisationen?  
Vad gör Du för arbetsinsatser? 
Hur många timmar lägger Du ner på ideellt socialt arbete per månad? 
Hur kom Du i kontakt med verksamheten?  
Första ideella uppdraget? Om inte, hur kom Du i kontakt med Ditt första?   
 
 
Varför engagerad? 
Varför engagerar du dig ideellt? 
Vad betyder arbetet för Dig? 
Varför har Du valt att engagera Dig i just denna verksamhet?  
Om du arbetat/arbetar med ideellt socialt arbete inom annan verksamhet, vilka är 
anledningarna till det?  
Vad får Dig att stanna kvar inom verksamheten?  
Hur längre har du varit aktiv? Hur länge tror Du att Du kommer fortsätta att vara aktiv i 
ideellt socialt arbete? 
Är det ideella arbetet en stor del av ditt liv?  
Lär du dig något i detta arbete?  
Kan du ha nytta av detta i andra sammanhang?  
Får du ut något av detta arbete, i sådana fall vad? 
 
 
Omgivning 
Hur ser familjens inställning ut till ideellt arbete?  
Är din familj engagerad ideellt? Har de varit engagerade?  
Finns det någon tradition i familjen? Syskon/föräldrar/morföräldrar? 
Är människor i Din närmaste omgivning engagerade i ideellt arbetae?  
Hur ser din bekantskapskrets på ditt ideella engagemang?  
Av vilka anledningar tror Du att andra människor väljer att arbeta ideellt?  
Av vilka anledningar tror Du att andra människor väljer att inte arbeta ideellt? 
 
 

 


