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Sammanfattning  

Studien syftar till att undersöka vad det är som får vissa människor att vilja engagera sig i 

sociala frågor i samhället och arbeta ideellt. Studiens forskningsfrågor är Varför börjar 

människor engagera sig i ideell verksamhet och Vad driver människor att fortsätta engagera 

sig i ideell verksamhet? För att undersöka detta gjordes sex stycken kvalitativa intervjuer med 

personer som alla deltog i hjälparbete vid flyktingkrisen 2015 genom organisationen Refugees 

Welcome Stockholm och som vid den här tidpunkten gjorde sin volontärdebut.  

 

Det har tidigare gjorts studier om ideellt arbete och om motivationsfaktorer bakom socialt 

engagemang i samhället men det har inte tidigare genomförts en studie som tittar på 

engagemanget kring flyktingkrisens utspel i Sverige. Den tidigare forskningen visar på att den 

vanligaste orsaken till att börja ett ideellt arbete är viljan att hjälpa andra människor och att 

kunna se resultatet av sina handlingar. Detta resultat har visat sig återkomma de senaste sex 

åren genom de årliga undersökningar som Volontärbyrån genomfört om ideellt engagemang i 

Sverige. Andra vanligt förekommande orsaker till att människor engagerar sig ideellt är de 

påverkningar av sociala kontexter som individer får influenser ifrån. Detta framkommer genom 

befolkningsstudien utförd av Ersta sköndals högskola som studerat engagemang i Sverige 

mellan 1992-2014.  

 

Resultaten från den här studien ger stöd åt den tidigare forskningen och visar likväl på att de 

främsta anledningarna till att människor börjar engagera sig i ideell verksamhet med 

utgångspunkt i flyktingfrågan är att vilja hjälpa sina medmänniskor och att kunna se resultatet 

av sina handlingar. Det framkommer även att de sociala strukturerna har en stark påverkan på 

människors initiativ till att engagera sig ideellt. Resultaten från den empiriska studien 

diskuteras utifrån utbytesteorin, ett altruistiskt perspektiv och ett strukturellt funktionalistiskt 

perspektiv. Tolkning av resultaten visar på att det finns stöd för samtliga teorier.  

 

 

Nyckelord 

Socialt engagemang, ideellt arbete, utbytesteorin, strukturell funktionalism, altruism, 

flyktingkrisen  



 

Innehållsförteckning 

Inledning ....................................................................................... 1 

Syfte och frågeställning .................................................................................. 2 

Avgränsningar och begrepp ............................................................................ 2 

Disposition ...................................................................................................... 3 

Tidigare litteratur ............................................................................ 3 

Teoretiska utgångspunkter ............................................................................. 3 

Utbytesteorin ..................................................................................... 3 

Altruistisk teori ................................................................................... 4 

Strukturfunktionalistisk teori ................................................................ 5 

Summering av teorier ......................................................................... 6 

Kritik mot teori ............................................................................................... 6 

Tidigare forskning ........................................................................................... 7 

Socialt engagemang i Sverige ............................................................... 7 

Befolkningsstudie om ideellt arbete i England ....................................... 10 

Summering av tidigare forskning .................................................................. 10 

Metod och data ............................................................................. 11 

Val av metod: ................................................................................................ 11 

Kvalitativa fokuserade intervjuer ......................................................... 11 

Intervjumetodik ............................................................................... 12 

Urval .............................................................................................. 13 

Tillvägagångssätt .............................................................................. 13 

Genomförande .............................................................................................. 14 

Analysprocessen ............................................................................... 15 

Metoddiskussion ............................................................................... 16 

Etik och politik i samhällsvetenskapliga undersökningar ......................... 16 

Resultat och analys ....................................................................... 17 

Varför börjar människor engagera sig i ideell verksamhet? .......................... 17 

Att hjälpa människor ......................................................................... 17 

Ville se resultatet av mina handlingar .................................................. 18 

Sociala strukturer ............................................................................. 19 

Vad driver människor att fortsätta engagera sig i ideell verksamhet? .......... 22 

Känslan av att man gör något meningsfullt ........................................... 22 



 

Umgänge och gemenskap .................................................................. 23 

Organisationen ................................................................................. 24 

Diskussion ................................................................................... 26 

Referenser: .................................................................................. 29 

Bilaga 1 ....................................................................................... 32 

Intervjuguide ................................................................................................ 32 

Bilaga 2 ....................................................................................... 33 

Forskningsetiska principer för intervju och samtycke ................................... 33 



 1 

Inledning 

Hösten 2015 fick även Sverige ta del av konsekvenserna av krig. I september det året 

strömmade det plötsligt in flyktingar till Sverige på ett sätt som tidigare inte skådats (Nilsson 

och Nyström, 2016: 49). Kriget i Syrien som startade redan 2011 visades de första tecknen i 

Sverige under 2014 med ett ökat antal asylsökningar jämfört med tidigare år (Migrationsverket, 

2016). Under 2015 eskalerade dock utvecklingen av kriget till en ny nivå. Genom media kunde 

vi följa hur tusentals människor vandrade genom Europa i fruktan för sina liv och 

myndigheterna i Sverige gjorde sig redo att ta emot dem, trodde de. Med en beräkning för upp 

emot 3000-  4000 asylsökningar i veckan stod migrationsverket med öppna armar 

(Migrationsverket, 2016).  Det tog dock inte lång tid innan det stod klart att deras beräkningar 

varit underskattade. Som max uppgick antalet asylsökningar till 11 000 på en vecka, alltså 

ungefär 3 gånger så mycket som det beräknade antalet (Morgonpasset i P3 – Gästen, 2016). 

Migrationsverket var i chock och likaså övriga Sverige och de svenska myndigheterna.  

 

Samtidigt kunde man se hur engagemanget för flyktingkrisen bland privatpersoner växte allt 

större och större (Grankvist, 2016: 12).  Den mediala rapporteringen om flyktingarnas färd 

genom Europa var stark och orsakade stor påverkan på människor runt om i världen. När bilden 

på den 3 åriga pojken Alan Kurdi som spolats upp på en strand i Turkiet, nådde medier den 3 

september vaknade världen och Sverige (Grankvist, 2016: 12; Ohlsson, 2016). Plötsligt var 

kriget i Syrien inte längre bara ett krig i Syrien. Den verklighet som bilden blev symbol för 

framkallade en våg av reaktioner bland människor över hela jorden (Morgonpasset i P3 – 

Gästen, 2015). På sociala medier började privatpersoner formera grupper, trådar och forum för 

att diskutera vad det var som pågick i världen och vad som kunde göras för att bidra på bästa 

sätt. Insamlingsorganisationen Vi gör vad vi kan som bildas av några privatpersoner lyckades 

inom loppet av 4 dagar samla in 6,3 miljoner kronor till ändamål för krigets offer (Vi gör vad 

vi kan, 2015). När det stod klart att flyktingarna var på väg till Sveriges gränser i ansökan om 

asyl och att det första tåget med flyktingar skulle rulla in på Stockholm centralstation den 8 

september blev det nästa steg av det som redan idag anses som en historisk hjälpinsats. 

Facebookgruppen Vi som tar emot flyktingar på centralen bildades och inom loppet av några 

timmar hade antalet medlemmar stigit till över tusen personer. Efter tre dagar var medlemstalet 

uppe på över 13 000 (Hansson, 2015). Samtidigt som flyktingarna började strömma in på 

Stockholms centralstation så strömmade det även dit privatpersoner med målet inställt på en 
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sak, att hjälpa. Engagemanget hos civila människor genom sociala medier såväl som ute i 

samhället fullkomligt exploderade (Ahlstrand, 2015; Grankvist, 2016: 87). Det var som att 

människor bara väntat på att någonting skulle inträffa. Plötsligt stod hundratals privatpersoner 

på centralstationen, redo att släppa sina vanliga liv för att bistå med hjälp till behövande 

flyktingar i nöd. Aldrig tidigare har ett så starkt civilt engagemang skådats i det svenska 

samhället. Vad var det egentligen som hände? Demonstrationer, insamlingar och donationer. 

Hjälpen och stödet för dessa flyktingar var enormt. Det vi fick bevittna under hösten 2015 var 

inte bara ett bevis på att det finns solidaritet och medmänsklighet i det svenska samhället utan 

är även fascinerande på ett djupare sociologiskt plan. Men vad var det som fick så många 

människor att engagera sig just i den här frågan, vid det här tillfället och på det här sättet? Var 

det ett förhårdnat politiskt klimat, ett uppdämt behov av engagemangsmöjligheter, en 

motreaktion mot individualismen och varumärkesbyggandet eller byggde engagemanget på ren 

och skär empati och altruism?  

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med den här studien är att få förståelse för varför människor engagerar sig i ideellt arbete 

och för att bringa klarhet i det har följande frågeställningar formulerats: 

 Varför börjar människor engagera sig i ideell verksamhet? 

 Vad driver människor att fortsätta engagera sig i ideell verksamhet? 

 

Avgränsningar och begrepp 

För att avgränsa studien kommer fokus för denna uppsats att ligga på de insatser och åtaganden 

som gjordes i Stockholm och i samband med flyktingmottagandet på centralstationen under 

den här tiden. I den här studien kommer olika termer och begrepp användas och för att undvika 

missuppfattningar är det viktigt att det råder samförstånd kring betydelsen av dessa olika 

begrepp. Flyktingkrisen 2015 är ett samlingsbegrepp för den tillströmning av flyktingar och 

asylsökande som anlände till Sverige under hösten 2015 och som uppstod som en konsekvens 

av kriget i Syrien som startade 2011. Sociala rörelser kommer i den här studien användas som 

synonym för engelskans social movements. Social rörelse definieras som en kollektiv 

organiserad handling vars mål är att förändra eller bevara ett samhälleligt tillstånd (Edwards, 

2014: 1–2). Volontär-, frivilligt- och ideellt arbete kommer fortsättningsvis att vara synonymer 

för samma innebörd. Begreppen beskriver handlingar som utförs obetalt av människor främst 

inom en organisation men kan även göras på privat initiativ utan anknytning till en specifik 
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organisation (Volontärbyrån, 2015). Socialt engagemang är en beskrivning som används för 

hur individer riktar kraft och uppmärksamhet mot sociala samhälleliga händelser. Socialt 

engagemang kan anta olika uttrycksformer så som fysiskt deltagande i ideellt arbete men även 

genom diskussioner och opinionsbildning via sociala medier.  

 

Disposition  

Den här uppsatsen kommer till en början att redogöra för de teoretiska utgångspunkter som 

återkopplas till socialt engagemang och ideellt arbete på ett generellt plan. Därefter följer en 

presentation av tidigare forskning som gjorts på ämnet och de resultat som de kommit fram till. 

Vidare följer en grundläggande redogörelse för den empiriska forskningens tillvägagångssätt, 

genomförande, resultat och analys med återkoppling till den tidigare forskningen. 

Avslutningsvis följer en diskussion gällande studiens validitet och reliabilitet, studiens relevans 

och dess generaliserbarhet samt förslag på utveckling av studien för fortsatt forskning inom 

området.  

Tidigare litteratur 

Teoretiska utgångspunkter 

Då den här studien syftar till att få förståelse för varför vissa människor väljer att engagera sig 

i sociala frågor och mer precist hur de valde att börja arbeta ideellt med avstamp i flyktingkrisen 

kommer det teoretiska ramverket att grunda sig i teorier som kopplas till socialt engagemang 

och ideellt arbete.  

 

Utbytesteorin 

Att försöka förstå vad det är som motiverar människor till att arbeta ideellt är ett ämne som det 

finns mycket forskning på. Utbytesteorin (Social exchange theory) är en ändamålsinriktad teori 

med en socialpsykologisk och sociologisk inriktning som förklarar sociala förändringar och 

händelser i samhället genom en vägning av kostnader och förtjänster av att utföra olika 

handlingar (Emerson, 1986: 336). Beroende på personliga referenser så som intressen, 

värderingar eller mål kommer olika människor att värdera olika handlingar olika mycket 

(Emerson, 1986: 340). Denna teori om människan och samhället liknar till viss del 

rationalitetsteorin som kortfattat kan förklaras som en teori för människor handlingsmönster 
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och att det grundas på tanken om att människan är egoistisk och alltid kommer se till de 

individuella fördelar en handling kan medföra (Becker, 1993: 390). Till skillnad från 

rationalitetsteorin som endast ser till den personliga vinningen så betonar utbytesteorin 

människans beslutsfattande grundat på kostnader i relation till vinster. När de personliga 

kostnaderna överstiger de personliga fördelarna som uppstår av ett handlande så kommer en 

person att dra sig för att utföra en handling men om de personliga förtjänsterna står jämställt 

med kostnaderna eller överstiger dem åt det andra hållet är sannolikheten större att personen 

kommer utföra handlingen. Vilka kostnader och förtjänster som anses mer eller mindre 

fördelaktiga är individuellt och kan endast motiveras av individen själv (Blau, 2004: 315).  

 

Altruistisk teori 

Altruism eller osjälviskhet är ett uttryck som ursprungligen myntades av Auguste Comte 

(Bourdeau, 2015). Ett empatiskt altruistiskt perspektiv grundas på tanken att en handling görs 

i välgörande syfte att hjälpa en annan människa (Batson, 2008: 3). En altruistisk handling görs 

alltså inte i ett personligt ändamålsinriktat syfte. Många hävdar att den empatiska altruistiska 

utgångspunkten och en ändamålsinriktad utgångspunkt står i motsatts till varandra. Trots att 

jag kan se att de fundamentala värderingarna i de båda teorierna skiljer sig markant åt så är det 

av värde att belysa de likheter som finns mellan dem. Värderingar är det som ofta anges som 

grunden för ett altruistisk handlande. Empati och sympati för andra människor är en 

grundläggande motivationsfaktor till att hjälpa andra, utifrån ett altruistiskt perspektiv (Batson, 

2008: 5). Vad som också bör framhävas som en viktig del av det altruistiska perspektivet är att 

handlingarna utförs utan några intentioner om att få något i gengäld. Trots detta finns det en 

möjlighet att handlingen kommer resultera i någonting positivt för individen i slutändan trots 

allt. Vissa hävdar i och med detta att det inte finns något altruistiskt handlande då individen i 

slutändan alltid kommer se till att få någonting i gengäld. Oavsett om det gäller att skänka 

pengar eller att arbeta ideellt så är dessa handlingar som inbringar stolthet och välmående hos 

individen och således ej till fullo altruistiska (Blau, 2004: 429). Utifrån en sådan synvinkel kan 

det vara svårt att finna kryphål för att ett handlande kan vara annat än egoistiskt i slutändan. 

Använder man sig dock av en definition som hävdar att en altruistisk handling är en handling 

där det är personen som handlingen utförs till som definierar huruvida handlingen är att ses 

som egoistisk eller altruistisk så får vi ett annat svar på frågan. En altruistisk handling kan, som 

nämndes tidigare, grunda sig i en individs personliga grundläggande värderingar men ingår 

även ofta som grundläggande värderingar inom olika religioner och trosuppfattningar. 
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Altruism är en naturlig del och kärna av de fundamentala riktlinjerna inom många religioner 

men kan trots detta anta olika uttryck i olika kulturer och traditioner för till vem den altruistiska 

handlingen riktas (Blau, 2004: 429; Habito och Inaba, 2006: 4–5). En altruistisk anledning till 

ett socialt engagemang är det som ofta anses som den rätta anledningen till ideellt arbete 

(Rochester, Ellis Pain och Howlett, 2010: 125). Att definiera vad som är rätt och vad som är 

fel anledning till ett ideellt engagemang är dock inte det som är fokus för studien då den här 

studien riktar sig till att få förståelse för hur olika människor tänker gällande ideell verksamhet 

och vad som motiverar människor till att engagera sig i det.  

 

Strukturfunktionalistisk teori 

En grundläggande sociologisk teori är den strukturfunktionalistiska teorin som bygger på en 

tanke om att samhället är uppbyggt av sociala strukturer och institutioner som i sin tur utgör 

grunden för människors beteendemönster (Giddens, 2013: 79–81). Den 

strukturfunktionalistiska teorin bygger på en tanke om att samhället är uppbyggt som en 

levande organism vars olika funktioner samvarierar för att möta behoven för systemet helhet 

Edwards, 2014: 31). Enligt sociologen Talcott Parson som etablerade teorin identifierade 

samhällets olika undersystem av ekonomi, politik, kultur och personlighet vars uppgifter är att 

uppfylla samhällets behov i form av att mobilisera och utnyttja resurser, reproducera normer 

och värderingar och integrera människor i samhället. För att systemet ska fungera krävs det att 

dessa funktioner fungerar och samvarierar på ett bra sätt (Giddens, 2013: 81; Edwards, 2014: 

31). Det här synsättet på samhället fokuserar på de övergripande behov hos samhället som 

system och människans roll kan mer ses som en utförare för samhällets bästa istället för 

centrum för dess behov. Enligt sociologen Hubert Merton så är människans handlande i det 

sociala systemet även baserat på de processer av interaktion som dessa handlingsmönster 

etablerar (Giddens, 2013: 80). De sociala strukturerna som utgörs av de sociala sammanhang 

som en individ interagerar inom så som familj, vänner, arbetsmiljö, studiemiljö eller andra 

organisationer formar individen som person. De sociala beteendemönster, normer och 

värderingar inom dessa sociala strukturer är det som lägger strukturen för en individs 

beteendemönster (ibid). Inom strukturell funktionalism kan vi även identifiera olika typer av 

konsekvenser för handlande (Merton, 1996: 87). De medvetna konsekvenserna och de 

omedvetna konsekvenserna, det vill säga de resultat av en handling som kommer oväntat 

(ibid.). Att studera gör människor oftast för att få en examen och därefter ett bra jobb som kan 

leda till en god inkomst. Dessa är alla medvetna konsekvenser av ett val. Att studerandet även 
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leder till nya bekantskaper och större socialt nätverk är omedvetna konsekvenser. Dessa 

funktioner är inte det som ligger till grunden för ett beslut då det kommer oväntat, men kan i 

många fall lägga grunden för framtida beslut (Merton, 1996: 79–81; Giddens, 2008: 81). 

Strukturell funktionalism är således en intressant teori att använda sig av när man studerar civilt 

socialt engagemang i samhället.  

 

Summering av teorier 

Anledningen till att dessa perspektiv lyfts fram som teoretiska ramverk och utgångspunkter för 

den här studien är att de på olika sätt anger motiv till att människor väljer att engagera sig i 

ideell verksamhet. Både ett ändamålsinriktat perspektiv, ett empatisk altruistiskt perspektiv och 

ett strukturfunktionalistiskt perspektiv har betydelse vad gäller människors ideella 

engagemang. Ett ändamålsinriktat perspektiv handlar om kostnadsberäkning och om vilka 

uppoffringar individer kan tänkas göra för att få sina behov tillgodosedda. Här är det den 

enskilda individen som står som centrum för huruvida handlingen kommer att utföras eller inte. 

Kommer handlingen resultera i effekter som är positiva i subjektiv mening för individen själv 

och samtidigt överstiger de kostnader som uppoffringarna medför så kommer individen att 

utföra handlingen. En empatisk altruistisk utgångspunkt kommer istället se till sin 

medmänniska i första hand och de personliga fördelarna som en handling kan medföra är inte 

av grundläggande intresse utan kan tillkomma som en bonus på den handling som utförts för 

en annan människas välmående. Ett strukturfunktionalistiskt perspektiv hävdar å andra sidan 

att ett socialt engagemang är socialt strukturerat och att människor kommer engagera sig i ideell 

verksamhet för att det krävs för ett fungerande samhällssystem. Utifrån denna tanke är 

individens egna vilja och värderingar av mindre relevans och istället ett offer för samhällets 

sociala strukturer.  

 

Kritik mot teori 

De teorier som redogjorts för är alla generella sociologiska teorier. I den här studien är det en 

specifik händelse och ett specifikt handlande som studeras. Flyktingkrisen som händelse och 

utgångspunkt för ett socialt engagemang kan således ses som svårt att applicera generella 

sociologiska teorier på. Att spekulera i vad som engagerar människor och huruvida det är de 

samhälleliga strukturerna som ligger till grund för individers handlande eller huruvida det 

bygger på individuella kostnadsberäkningar grundat på individens olika grundläggande 

värderingar är svårt att reda ut. Teorierna är alla behövliga för att få en förståelse för att 
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människan är komplex till sin natur och att en enda teori skulle utgöra svaren för samtliga 

individers grund för ett socialt engagemang är inte troligt, men tillsammans utgör de en bra 

grund för att skaffa sig en början till förståelse.  

 

Tidigare forskning 

De tidigare forskning som tas upp nedan fokuserar på olika delar av ett engagemang för ideellt 

arbete. Nedan följer en kort redogörelse av några tidigare studier som gjorts på ämnet och vars 

resultat anses tillförlitliga och relevanta inom fältet. Dessa utgörs av en befolkningsstudie om 

socialt engagemang i Sverige mellan 1992–2014 som studerar socialt engagemang över tid, en 

årlig undersökning av Volontärbyrån kallad Volontärbarometern om ideellt engagemang i 

Sverige under 2015 och 2014, en studie av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor 

rörande villkor för socialt engagemang hos civila samt The Helping out Report som grundar 

sig på en studie om volontärarbete i England.  

 

Socialt engagemang i Sverige  

I en unik befolkningsstudie om socialt engagemang i Sverige mellan 1992-2014 som Ersta 

Sköndals högskola har genomfört, tar de stöd av fynd från en studie av forskarna Clary och 

Snyder (1998) som grundar sin studie på ett funktionalistiskt perspektiv. Vad Clary och Snyder 

kom fram till i sin studie som även lägger grunden för befolkningsstudien utför av Ersta 

Sköndals högskola är att det finns några olika motivationsfaktorer som anges som orsaker till 

varför människor engagerar sig i ideell verksamhet (Clary m.fl., 1998: 1517). Dessa 

motivationsfaktorer har Ersta Sköndals högskola valt att använda sig av som utgångspunkt för 

att formulera de övergripande teman för intervjuer som befolkningsstudien bygger på (Von 

Essen, Jerermalm och Svedberg, 2015: 44–45). Trots att studiens grund bygger på de sex 

motivationsfaktorer som upprättades av Clary och Snyder har Ersta Sköndals högskola valt att 

komprimera och översätta motivationsfaktorerna till fem stycken. De faktorer som Ersta 

Sköndal valt att använda sig av är Värderingar, Karriär och egennytta, Gemenskap och 

lärande, Självbild och tillfredsställelse (ibid). Studien har gjorts för att studera medborgares 

frivilliga och informella insatser i civilsamhället, och har gjorts i fem olika etapper i samband 

med ett större statligt uppdrag från Avdelningen för forskning i det civila samhället. De data 

som Ersta Sköndal högskola använt sig av i sin studie kommer från befolkningsstudier 

genomförda av Statistiska centralbyrån (SCB) och utredningsföretaget Markör Marknad och 

Kommunikation AB. Syftet för studien är att visa på hur det sociala engagemanget i det svenska 
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samhället förändrats över en tjugoårsperiod. Urvalet för studien är baserat på ett slumpmässigt 

obundet urval på hela befolkningen mellan 16–74 år i studien från 1992, och 16-84 år i de 

resterande fyra studierna. I dessa studier har fokus legat på att identifiera olika typer av 

engagemang och vilka uttrycksformer det kan anta i samhället. Studien från 2014 har istället 

försökt kartlägga hur olika människor ser på ideellt arbete och vad det betyder för dem samt 

om deltagarna engagerar sig i informella insatser. Till skillnad från Clyde och Snyders 

forskning där Värderingar, Kunskap och lärande samt Tillfredsställelse och självbild var de 

motivationsfaktorer som uttrycktes vara de mest vanligt förekommande anledningarna till ett 

socialt engagemang så visade resultaten från befolkningsstudien av Ersta Sköndals högskola 

att förutom Värderingar och Tillfredsställelse och självbild som även de fick fram som primära 

utgångspunkter för socialt engagemang så framträdde Gemenskap och sociala relationer som 

den främsta anledningen till engagemanget i Sverige mellan 1992-2014 (Clary och Snyder, 

1999:157; Von Essen, Jegermalm och Svedberg, 2015: 48-49). Att resultaten skiljer sig mellan 

de olika studierna kan bero på olika anledningar. Trots att de båda studierna studerar socialt 

engagemang i samhället inom olika fält så är urvalet för studierna olika. Då Sverige har en lång 

och etablerad historia av folkrörelser och föreningsliv kan detta ses som tänkbara faktorer för 

det skifte av motivationsfaktorer som framkommer.  

 

När vi kartlagt vilka olika faktorer det är som motiverar människor till att engagera sig i ideellt 

arbete kan vi gå vidare och studera vilka faktorer som får en person att börja engagera sig. 

Vägen till den ideella verksamheten är ofta den sista pusselbiten som behövs för att en person 

ska bli en aktiv volontär. Denna del av processen antar en sociologisk aspekt och kopplas 

samman till de förändringar som sker runt om en individ.  Utifrån den empiriska data från 

studien Folk i rörelse – medborgerligt engagemang 1992–2014, visade resultaten att det 

framförallt finns olika tänkbara ingångar eller portar till det ideella arbetet (Von Essen, 

Jegermalm och Svedberg, 2015: 53, 75). Dessa är Sociala arenor och nätverk och Socialt 

kapital. Tillgången på en resurs i form av sociala arenor och nätverk och socialt kapital 

framhölls som den del av engagemanget som ledde fram till den ideella världen. Sociala arenor 

och nätverk är platser och tillfällen där individer har möjlighet att interagera med andra 

människor. I dessa situationer är sannolikheten stor att individer dels delges information om 

olika saker så som samhällsförändringar, sociala event eller organisationer vilket i sin tur kan 

öppna upp för individuellt engagemang eller eventuella förfrågningar om deltagande eller 

medlemskap i ideella organisationer.  Exempel på sociala arenor eller nätverk där en individ 

kan möta den här typen av situationer är genom facebook, universitet, föreningar eller 
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arbetsplatser. Socialt kapital kan definieras på olika sätt men en kortfattad förklaring av 

begreppet är olika sociala gemenskaper och sammanhang en person har ingång och tillit till 

(Gustavsson och Wiklund, 2013: 215). En persons sociala kapital kan därmed även det ses som 

en ingång till ett ideellt engagemang men kan likväl utgöra en bromskloss för det och denna 

studie ger således stöd för den strukturella funktionalistiska teorin.  

 

Den undersökning som genomfördes på uppdrag av Volontärbyrån och som studerat 

volontärers ideella engagemang i Sverige under 2015 kallas för Volontärbarometern. Studiens 

som utförs årligen involverar alla personer som någon gång sökt ett ideellt uppdrag genom 

Volontärbyrån det året. Under 2015 deltog totalt 1541 personer i studien som bygger på en 

enkätundersökning. Studien visade att de främsta anledningar som angavs till att påbörja ett 

ideellt arbete var Att hjälpa och stödja andra, Att göra en konkret insats istället för att skänka 

pengar och att Utvecklas som person och lära sig nya saker (Volontärbarometern, 2016: 7).  

Det var för sjätte året i rad som Att hjälpa och stödja andra framkom som den viktigaste 

orsaken till ett ideellt engagemang. Att göra en konkret insatt blev även rankad som näst 

viktigaste anledningen till ideellt arbete under 2014 (Volontärbarometern, 2015: 7). Frågan 

gällande vad ett ideellt engagemang ger individen personligen så visade resultaten från 2015 

års undersökning att Känner att jag har hjälpt och gett stöd åt andra, Träffat nya människor 

och Har fått kunskap och erfarenhet. Dessa svar var snarlika med resultaten från 2014 års 

studie där även Att känna sig behövd angav som något som volontärerna pekade på gav dem 

något personligen (Volontärbarometern 2015: 8; Volontärbarometern, 2016: 14). Vad som 

även framkom från Volontärbyråns studier från 2014 och 2015 var att det var viktigt för 

volontärerna att förstå organisationen eller föreningens syfte och mål och att detta är något som 

påverkar individerna i deras val att fortsätta sitt ideella arbete i verksamheten eller om de ska 

sluta eventuellt byta till en annan organisation (Volontärbarometern, 2015: 5; 

Volontärbarometern, 2016: 3, 8). 

 

I en studie av myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor som gjordes under 2015 för 

att studera det civila samhälleliga engagemanget låg fokus på integration och villkoren kring 

flyktingmottagandet (MUCF, 2015). I studien granskades bland annat vad människor som 

engagerar sig i den typen av ideellt arbete anser utmärker dem i egenskap av ideell verksamhet 

(MUCF, 2015). Resultaten visade att det som medlemmarna i organisationer som fokuserar på 

ideellt arbete i samband med flyktingmottagande ansåg sina insatser vara grundade på 

värderingar och empati (MUCF, 2015: 46). Det framhölls även att arbetet präglades av högt 
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etiskt förhållningssätt kopplat till en avsaknad av vinstkrav eller förtjänster i gengäld. En annan 

aspekt som togs upp i studien var strukturen för organisationer som arbetade med 

flyktingmottagande och integration. Enligt resultaten från studien hävdade respondenterna att 

en platt organisation är att föredra. I och med det blir rörligheten för ett fritt arbete och 

anpassning till individernas behov lättare (MUCF, 2015: 46).  

 

Befolkningsstudie om ideellt arbete i England 

I en studie om ideellt arbete i verksamhet utförd i England 2007, grundad på befolkningsdata 

från 2156 respondenter studerades ideellt arbete utifrån forskningsfrågorna Varför människor 

väljer att arbeta ideellt och Vilka fördelar de personligen får ut av ett ideellt arbete (Low, m.fl., 

2007: 2). Studien som gjordes av NatCen och Institute for Volunteering Research på uppdrag 

av Office of the Third Sector, London visade att den främsta anledningen till ett ideellt 

engagemang var Att hjälpa människor och förbättra saker (Low, m.fl., 2007: 2).  De andra 

faktorer som framhävdes som de primära orsakerna till ett ideellt engagemang var Tid och Att 

träffa nya människor (Low, m.fl.,2007: 3). De förmåner som respondenterna angav att de fick 

ut av ett ideellt engagemang var tillfredsställelse av att se resultat av sina handlingar, en känsla 

av personliga bedrifter och en möjlighet att göra någonting de är bra på. Då en liknande studie 

genomfördes under 1997 har svaren från den tidigare studien jämförts, med svaren från studien 

från 2007 (ibid). Jämförelsen visade att de fördelar som människor upplevde att de fick ut av 

ett ideellt arbete var detsamma från de båda studierna. De aspekter där resultaten skilde sig åt 

gällde motivationsfaktorer grundade på ett behov av umgänge och närhet till familj och vänner 

som visade sig betydligt starkare under 1997 års studie jämfört med den från 2007 (Low, m.fl., 

2007: 6).     

 

Summering av tidigare forskning 

De teorier som presenterats ovan är teorier gällande civilt socialt engagemang i samhället. Då 

den här studien syftar till att studera socialt engagemang i samband med flyktingkrisen är det 

viktigt att ta hänsyn till den specifika situation som den här empiriska forskningen riktar sig 

mot. Befolkningsstudien av Ersta Sköndals högskola grundas på ett funktionalistiskt perspektiv 

och tanken om att motivationsfaktorerna till ett civilt socialt engagemang bottnar i de sociala 

strukturer som individen är involverad i. Resultaten visar på att det är genom dessa som 

individen involveras i den ideella verksamhetsvärlden. Årsundersökningarna om ideellt 

engagemang i Sverige kopplat till individers kontakt med volontärbyrån framhäver skillnaden 
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mellan anledningen till att hjälpa och de personliga förtjänsterna av att engagera sig ideellt. Att 

hjälpa och stödja andra samt Att göra något konkret, var de svar som de två senaste årliga 

studierna fick fram som främsta orsaker till att börja engagera sig ideellt. I den empiriska 

studien kommer en noggrann granskning av de utlåtanden som respondenterna gör i 

intervjuerna i samband med de kroppsspråk som de använder sig av, kommer en helhets 

bedömning att göras på huruvida de anledningar de uppger ligga till grunden för deras beteende 

indikerar på en koppling till den tidigare forskningen och de teoretiska utgångspunkterna. Det 

är i relation till de fynd från tidigare studier som jag kommer återkoppla resultaten från den 

empiriska forskningen till.  

Metod och data 

Val av metod: 

För att studera vad det var som fick människor att engagera sig i flyktingkrisen hösten 2015 

krävs ett tillvägagångssätt som genererar någon form av meningsskapande av de handlingar 

som utförts. Målet för studien är att få en inblick i individers tankesätt och relation till socialt 

engagemang samt att få en förståelse för vilka olika motivationsfaktorer som har en påverkan 

på olika individer intresse och deltagande för ideellt arbete. För att få fram den typen av data 

används kvalitativa fokuserade intervjuer med semi strukturerat format. Att använda sig av en 

kvalitativ metod innebär att fokus ligger på meningsskapande av ord, berättande och 

iakttagande (Bryman, 2011: 340). Vad som är karaktäristiskt för den kvalitativa forskningen är 

forskarens roll, flexibiliteten i forskningen, analysen av datamaterialet samt studiens 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet vilka skiljer sig mot den kvantitativa forskningen 

vilken antar en mer statistisk roll (Ahrne och Svensson, 2015: 8–11, 14–15). Med semi 

strukturerade intervjuer finns möjligheten för intervjupersonerna att formulera sina svar utefter 

hens egna funderingar om vad som är av värde och inte (Bryman, 2011: 412–415).  

 

Kvalitativa fokuserade intervjuer 

Fokuserade intervjuer används när man vill komma åt ett djup och en förståelse för den 

intervjuades perspektiv (May, 2011: 163–165). Genom att använda fokuserade intervjuer men 

med ett semistrukturerat format har intervjupersonerna friheten att på ett eget sätt berätta fritt 

om sina upplevelser och erfarenheter rörande ämnet i fråga och det är därmed en större 

möjlighet att de delar av processen som individen anser mest betydande kommer att belysas 
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(May, 2011: 162). Således genereras inte endast information om svaret på frågorna utan det 

tillkommer även en bild av vad olika deltagare anser är olika mycket viktigt och varför. På det 

sättet är fokuserade intervjuer även ett bra sätt för att nå det som inte sägs rakt ut av 

intervjupersonen. Den information som intervjupersonen levererar utgörs alltså inte endast av 

det individen medvetet väljer att säga utan även av det som individen inte säger. Med detta 

menas att trots att alla intervjuer har samma fokus och samma utgångspunkt kommer svaren 

som intervjupersonerna levererar att präglas av deras personliga upplevelser, erfarenheter och 

uppfattningar om händelseförloppet och sannolikheten för att svaren skiljer sig mycket emellan 

är således stor. Detta innebär att en jämförelse av intervjuerna emellan även kan vara av värde 

då jämförandet görs på vilket sätt individerna väljer att beskriva händelseförloppet och inte de 

faktiska svaren. Att den kvalitativa metoden därför har en induktiv teoribildning är förståeligt 

då intervjupersonernas svar lättare kan anpassas när det finns en överblick av resultaten 

(Bryman, 2011: 28).  

 

Intervjumetodik 

Då studien tar sin utgångspunkt i det sociala engagemanget som skapades i samband med 

flyktingkrisen och upptrappningen utav det kommer en kronologisk intervjumetodik att 

användas i intervjuerna. Den kronologiska intervjumetodiken är bra för att studera de 

förändringar en person genomgår som följd av nya erfarenheter (May, 2011: 176). I och med 

att de intervjuobjekt som deltar i studien alla är förstagångsvolontärer när de engagerar sig i 

flyktingkrisen används detta som det första praktiska tillfälle då dessa människor engagerat sig 

i ideellt arbete. Det förutsätter dock inte att dessa personer inte varit involverade i liknande 

frågor tidigare. För att kunna få en fördjupad förståelse för dessa människors deltagande i 

socialt arbete börjar den kronologiska intervjun med frågor rörande intervjupersonens första 

tankar kring volontärarbete, vilken inställning de känt inför volontärarbete samt när det för 

första gången slog dem att de eventuellt skulle kunna tänka sig att delta i någonting liknande. 

Då fokus för studien ligger i processen från tanke till handling är den kronologiska 

intervjumetodiken den bästa i det här fallet. Genom den här typen av intervjumetodik är det 

lätt att följa den enskilda individens utveckling och tankeförändringar samt göra jämförelser 

mellan de olika deltagarnas förändringsprocesser (May, 2011: 176).  
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Urval 

För en kvalitativ studie är ett målinriktat urval den vanligaste formen av urval av 

intervjupersoner, vilket även gäller för den aktuella studien (Bryman, 2011: 350). I och med 

att studiens syfte riktar sig till att studera flyktingkrisen 2015 som startskottet för ett socialt 

engagemang krävs det att intervjupersonerna har erfarenheter av det här slaget. Det finns 

många olika organisationer som var aktiva under flyktingkrisen. Den organisation som jag valt 

som verktyg för att komma åt volontärer som engagerade sig i flyktingkrisen är Refugees 

Welcome Stockholm (RWS). Anledningen till att jag valde RWS som bas för rekrytering av 

intervjudeltagare är att den organisationen bildades på plats på centralen efter några veckor in 

i arbetet och som ett sätt att underlätta och maximera den hjälp som privatpersoner erbjöd. I 

och med det är det ingen av intervjupersonerna som aktivt valt att ansluta sig till en specifik 

organisation med förutbestämda normer och värderingar, regler eller handlingsplaner utan 

RWS skapades av och med medlemmarna och de kunde därför själva styra och ställa i hur de 

ville att organisationen skulle se ut (RWS, 2016).  RWS blev organisationen för alla de 

privatpersoner som inte ville söka sig till en organisation utan som endast kom till centralen i 

syfte att bistå med hjälp till de flyktingar som anlände på privat initiativ. Av praktiska skäl tog 

några av dessa personer initiativet till att anskaffa Rosa västar för att kunna urskilja 

volontärerna bland övriga människor på centralstationen i Stockholm, och därmed underlätta 

för både flyktingar och volontärer i mobiliserandet av hjälpinsatser. Först i november 

registrerades RWS som en organisation hos skatteverket.  De går idag som en religiöst och 

partipolitiskt obunden organisation vars syfte är att hjälpa människor på flykt som kommer till 

Stockholm (RWS, 2016). Organisationen är ett resultat av ett praktiskt organiserande av krafter, 

engagemang och stöd från privatpersoner som sedan tidigare inte tillhörde en specifik 

organisation. 

 

Tillvägagångssätt 

Uppsatsen bygger på sex stycken fokuserade intervjuer med personer som gjorde sin 

volontärdebut under hösten 2015 under organisationen Refugees Welcome Stockholm. För att 

nå dessa personer användes Refugees Welcome Stockholms facebook grupp som 

utgångsplattform. Gruppen hade vid rekryteringstillfället 4411 medlemmar. Då gruppen är 

privat krävs det medlemskap för att få insyn och kunna delta i gruppdiskussioner. Då gruppen 

är så pass stor krävs ytterligare sållningsmoment för att välja ut deltagare till intervjuerna. På 

gruppens hemsida finns ett fotoalbum med titeln Vi som inte blundade för flyktingkrisen (RWS, 
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2016). Albumet innehåller 30 foton på privatpersoner som delger att de ställt upp som 

volontärer under arbetet flyktingmottagandet på Stockholms centralstation hösten 2015. Varför 

just dessa personer har valts ut att gestalta några medlemmar för RWS utåt framgår inte och 

det är därmed inte omöjligt att just dessa personer inte är slumpmässigt utvalda av 

organisationen. Dock är detta inget som tydliggörs av bildtexten och därmed inte någonting 

jag tar hänsyn till när jag gör min rekrytering. Dock finns det en medvetenhet om detta i 

bakhuvet när jag analyserar resultaten. För att få ett slumpmässigt urval av de 30 personer jag 

ser i fotoalbumet valde jag att kontakta varannan person i albumet med ett personligt 

meddelande. Då det även är relevant att personen var en förstagångsvolontär när hen började 

engagerade sig i flyktingkrisen tas även detta upp i meddelandet som skickas ut till var och en 

av de utvalda. Av de 15 förfrågningar som skickades ut svarade 8 stycken. Därefter var det 

ytterligare två personer som drog sig ur och slutligen återstod endast sex personer som var 

villiga att ställa upp på en intervju.  

 

Då flera av de tänkta intervjuobjekten inte svarade och ytterligare två intervjupersoner drog sig 

ur var det extra viktigt att få bra och värdefull information från de resterande 6 deltagarna. Det 

blev därmed extra viktigt att forskaren anpassade sig efter intervjupersonernas schema och 

tillgängligheter. För att få ut så mycket som möjligt av en fokuserad intervju är det viktigt att 

etablera ett förtroende hos deltagaren. Att bygga upp en kontakt och skapa förtroende mellan 

intervjuaren och deltagaren är en central del av intervjun som helhet (May, 2011: 172). För att 

uppnå den här typen av relation bör forskaren redan i kontaktandet av intervjuobjekten försöka 

skapa en vänlig ton och en bra relation. Det är även viktigt att forskaren innan intervjun har 

bestämt sig för vilken roll hen kommer att anta under intervjuns gång. Huruvida en forskare 

antar rollen som opartisk forskare eller vän kan ha en stor påverkan på materialet (May, 2011: 

172–173). För att nå svar som intervjupersonen inte hade kunnat ge genom en survey 

undersökning krävs det både tillit och respekt mellan intervjupersonen och intervjuaren och då 

målet för denna studie är att få en förståelse för den enskilda individens personliga anledningar 

för hens deltagande och engagemang anses rollen som vän vara den mest passande rollen för 

forskaren i den här studien. 

 

Genomförande  

De sex deltagarna var vid genomförandet av intervjuerna mellan 22–59 år gamla. Det var fyra 

kvinnor och två män som deltog i studien. Det framkom under intervjuernas gång att samtliga 
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deltagare hade minst en förälder som var född utanför Sverige. Samtliga intervjudeltagare 

gjorde sin volontärdebut när de började arbeta ideellt genom Refugees Welcome Stockholm, 

vilket även var en del av rekryteringsprocessen. De sex intervjuerna genomfördes under 

perioden 10 – 16 november. Alla intervjuerna utfördes under olika tider, på olika dagar och på 

olika platser i Stockholm och tog mellan 30–90 min. För att minska nervositet och oro inför 

intervjuprocessen inleddes samtalen med deskriptiva frågor fritt från värdeladdade ämnen i 

samband med att deltagarna bjöds på kaffe (May, 2011: 173). Som verktyg för inspelning av 

intervjuerna användes en iPhone 6. Detta gjordes först efter att intervjupersonerna delgivits en 

blankett med en tydlig redogörelse av de regler och forskningsetiska principer som gäller vid 

intervjuer i samhällsforskning (Vetenskapsrådet, 2011: 66–67). När intervjupersonen gett ett 

skriftligt godkännande på att de delgivits information om informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet samt att de går med på de angivna 

förhållningssätten påbörjas inspelning och intervjun.  

Som underlag för de intervjuer som genomfördes användes en intervjuguide som utformades i 

enighet med de direktiv som återfinns i Göran Ahrne och Peter Svenssons handbok i kvalitativa 

metoder från 2015 (Ahrne och Svensson, 2015: 45). Beroende på deltagarens svar uppstod 

följdfrågor som låg utanför intervjuguiden samt så skilde sig ordningen på hur frågorna ställdes 

till de olika deltagarna då det ibland hände att personen i svaret på en fråga även lyckats besvara 

en annan fråga. Detta är vanligt förekommande i intervjuer med en semi strukturerad metodik 

och alltså en del av intervjumetoden (May, 2011: 169).  Efter att intervjuerna genomförts 

sparades ljudfilerna ner på ett USB-minne samt dubblerades och skickades till forskarens 

iCloud konto. Detta i försäkran för att inte förlora materialet. Efter detta transkriberades 

intervjuerna och deltagarna kodades om till siffror i enlighet med konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2011:67).   

Analysprocessen  

När intervjuerna var genomförda gjordes transkriberingar. Redan under transkriberingsarbetet 

påbörjades en analysprocess av materialet. Den analysprocessen bestod enbart i funderingar 

och tankar som uppkom i samband med att transkriberingarna gjordes. Här kan det tilläggas att 

det material som presenteras är en subjektiv tolkning av informanternas berättelser och vilken 

i sin tur utgörs av deras subjektiva tolkningar av intervjufrågorna. Nästa del i analysprocessen 

innebar ett tematiskt kodande av respondenternas svar. Detta gjordes i en uppdelning utifrån 

forskningsfrågorna som kortfattat kan beskrivas som individens resa från början av sitt ideella 
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engagemang och drivet till ett fortsatt ideellt engagemang. Den första delen av processen som 

berör början till ett engagemang involverar alltså de anledningar eller motivationsfaktorer som 

individerna anger var det som fick hen att från början intressera sig för att arbeta ideellt. Den 

andra delen av kodarbetet rörde de anledningar som individen framhävde som fördelar och 

förtjänster som deras engagemang medfört under tidens gång och som resulterat i att de valt att 

fortsätta vara engagerade i ideellt arbete. Utifrån det teoretiska ramverk som tidigare 

presenterats kommer resultaten från den empiriska forskningen att diskuteras i relation till den 

tidigare forskningen och hur det är möjligt att se kopplingar till de olika teoretiska 

utgångspunkterna.  

 

Metoddiskussion 

Att använda sig av kvalitativa fokuserade intervjuer med semi strukturerat format har både sina 

för och nackdelar. En kvalitativ metod är av sin natur inte generaliserbar, vilket heller inte är 

ett av målen när man använder sig av kvalitativ metod (Ahrne och Svensson, 2015: 14–15). 

Vad som kan anses problematiskt med den typen av fokuserade semi strukturerade intervjuer 

som använts som underlag för den här studien är att det är deltagarens tankar kring sitt eget 

engagemang och motiv till ideellt arbete som diskuteras. Vad som kan anses problematiskt med 

det är att intervjupersonen lätt kan konstruera sina svar utefter hur hen vill framställa sig själv 

och sina handlingar. Då det händelseförlopp och handlingar som diskuteras och ligger till grund 

för uppsatsen är händelser som individen var med om i september 2015 finns det även en risk 

för efterkonstruktion av motiv och orsaker till engagemanget samt en risk för bortglömdhet av 

relevant fakta. Detta innebär att dessa faktorer bör finas i åtanke vid tolkandet av data och 

resultat.  

 

Etik och politik i samhällsvetenskapliga undersökningar 

 Informationskravet innebär att forskaren måste meddela intervjupersonen om studiens syfte 

samt att deltagandet är frivilligt och anonymt, att de när som helst har möjligheten att avbryta 

intervjun samt att deras personuppgifter behandlas med största konfidentialitet 

(Vetenskapsrådet, 2011: 66–67). Även nyttjandekravet är en viktig del av den etiska politiken 

för kvalitativa intervjuer och innebär att datamaterialet som genereras endast får användas i 

studiens forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2011: 38). För att vara säker på att dessa etiska 

regler följs delges varje intervjuperson ett informationsblad där de ovannämnda punkterna 
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tydligt framgår samt en rad för signatur där intervjupersonerna för att underteckna sin signatur 

om de går med på att delta i intervjun (Bilaga 2).  

Resultat och analys  

Resultaten av den empiriska forskningen visar på att det finns stöd för de olika teorier som 

tagits upp i tidigare avsnitt. Nedan följer de bevis jag funnit som indikerar stöd för de olika 

infallsvinklarna. Då studien är inriktad på att följa engagemanget hos individer i processen från 

tanke till handling och fortsatt engagemang så är det i den ordningen jag nedan kommer 

presentera analysen av de genererade resultaten från den empiriska forskningen. För att på ett 

tydligt sett kunna följa vad den empiriska forskningen visar och hur detta ställer sig i relation 

till det teoretiska ramverket kommer resultatet för varje forskningsfråga att först presenteras 

och därefter åtföljas av en tolkning av de resultaten i relation till det teoretiska ramverket och 

den tidigare forskningen. 

 

Varför börjar människor engagera sig i ideell 

verksamhet? 

Att hjälpa människor  

På frågan varför människor väljer att engagera sig i ideell verksamhet är ett vanligt 

förekommande svar Att hjälpa människor. Det visar även resultaten från den här studien. 

Samtliga respondenter uttrycker att de har grundläggande värderingar som betonar vikten av 

att vara en god medmänniska. Att vilja hjälpa till framgår som den orsak som samtliga 

respondenter någon gång under intervjuerna uttrycker som en primär anledning till deras 

engagemang. Uttryck som är typiska för mina intervjuobjekt är följande:  

”Vi har ett ansvar som medmänniskor att ta hand om varandra. Man kan inte bara stå och se på.” 

(Intervjuperson 6) 

”Jag har alltid velat hjälpa till. Jag har blivit mer känslig och fått större förståelse men jag har inte 

förändrats egenskapsmässigt för i slutändan handlar det ju om värderingar och varför man vill 

hjälpa till.” (Intervjuperson 2) 

 

Det framkommer också från respondenternas svar att deras vilja att hjälpa sina medmänniskor 

grundas på att de ser sig själva som privilegierade och att de därmed har ett ansvar att hjälpa 
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de som befinner sig i en sämre situation än dem själva. Ett typiskt svar från respondenterna 

var: 

”Jag har alltid tänkt att jag vill göra något för de personer som har det lite sämre än vad jag har. 

Det kan vara på alla möjliga sätt. När flyktingkrisen kom hit år 2015 så kände jag att det var 

någonting jag kunde göra som gjorde en direkt påverkan på människorna som kom.” 

(Intervjuperson 3) 

Samtidigt som samtliga respondenter uttrycker att en av de främsta anledningarna till att de 

engagerar sig bottnar i de grundläggande värderingar de har om att man ska hjälpa sina 

medmänniskor så uttrycker fem av sex respondenter att de kände stor osäkerhet innan de 

påbörjade sitt engagemang för huruvida de faktiskt skulle ta initiativet till att engagera sig eller 

inte. Denna osäkerhet grundades på att de inte visste om deras insatser var behövda och om de 

överhuvudtaget hade några egenskaper som var värdefulla att bidra med. Flera respondenter 

uppger att anledningen till att de slutligen bestämde sig för att bidra var när de såg att det var 

en konkret insats eller egenskap som efterfrågades. Ett typiskt svar för mina intervjuobjekt 

kunde låta så här: 

”Om folk bara skulle skriva att de behövde volontärer tror jag nog inte att jag hade engagerat mig 

men sen när jag såg att de behövde chaufförer dit så var det något konkret och något jag visste jag 

kunde så då var det en självklarhet att jag körde dit.” (intervjuperson 1) 

Den person som tidigare inte engagerat sig i ideellt arbete och därmed är osäker på vad 

hjälparbete innebär och vilka kvalifikationer som är åtråvärda kan lätt tveka på sin egen 

insatsförmåga. När det efterfrågas en konkret insats kan människor själva avgöra om detta är 

kunskaper som de besitter eller inte och därefter bestämma huruvida de kan hjälpa till eller inte. 

Känner de sig träffade är det större sannolikhet att de kommer erbjuda sina kunskaper. Detta 

uttrycker respondent 4 på följande sett:  

” Jag vill jobba med människor och hjälpa till på något sätt men det var aldrig rätt chans eller rätt 

tillfälle. Sen såg jag facebook gruppen Vi som tar emot flyktingar på centralstationen. De utlyste att 

dem behövde arabiska tolkar och då åkte jag dit. Tanken var att jag skulle tolka typ 2–3 timmar och 

nu har det gått mer än ett år sen jag började engagera mig.” (Intervjuperson 4) 

 

Ville se resultatet av mina handlingar  

Utifrån informanternas utsagor framkommer det att en av de anledningar som samtliga 

informanter uppger hade en avgörande inverkan på deras engagemang i flyktingfrågan var det 

faktum att kunna se hur deras egna handlingar kunde hjälpa andra människor och detta i sin tur 

resulterade i känslor av stolthet och glädje över att ha utfört någonting bra. Samtliga 
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respondenter svarar att det ger en personlig tillfredställelse att kunna se en direkt påverkan på 

människorna man hjälpte.  En av respondenterna uttrycker sig på följande vis: 

” Att känna att man hjälper ger en sån dopaminrelease. Fast jag gråter i bilen på vägen hem för 

dem här människorna så känner jag ändå en lycka för jag har berört dem här människorna, jag har 

räddat ett liv. Det gjorde jag ju faktiskt.” (Intervjuperson 5) 

Det är tydligt att volontärerna kände att deras insatser medförde någonting till de behövande. 

Det framgår även att de känslor som frambringades genom att hjälpa andra människor och att 

faktiskt kunna se att ens egna handlingar påverkade dessa utsatta människors situation, även 

om det endast var marginellt, var det som gjorde att volontärerna inte slutade hjälpa till utan 

återkom dag efter dag under flera månader. Dock framgår det att vissa av respondenterna 

tidigare har bidragit till andra människor genom att skicka pengar men utan att känna att det 

gjort någon påverkan.  

”Som jag sa, att skicka pengar till en organisation har inte samma påverkan, man blir inte lika nöjd 

om jag kan säga så. De som kommer och skänker direkt på plats så som mat kläder, saft bullar, det 

räcker att de stannar i några minuter så kan de se med egna ögon att all mat är borta och alla kläder 

blir utdelade. Man fick en bekräftelse på att man gjorde någonting bra. (Intervjuperson 3) 

Vad som kan tyckas uppenbart utifrån den studien som gjorts och med de informanter som är 

fokus för studien är att de alla anser att arbeta ideellt och bidra på det sättet är att föredra 

framför att skicka pengar eller bidrag till en organisation. Att detta sätt är att föredra hävdar 

informanterna grundas på att de vill kunna se resultatet av sina handlingar och vad det gjorde 

för de människor som behövde det.  

 

Sociala strukturer  

Det framgår från respondenternas berättelser att samtliga informanter började sitt ideella arbete 

på samma sätt. De tog sig till Stockholms centralstation i september månad för att bistå i arbetet 

med att ta emot flyktingar. Trots att dessa människor inte hade någon relation eller kände till 

varandra innan de träffades genom det ideella arbetet för RWS så är sättet som de alla fick 

information om hur de som privatpersoner kunde göra för att hjälpa till identiskt. Samtliga 

informanter berättar att den första informationen rörande hjälpinsatser i flyktingkrisen gjordes 

via sociala medier. Samtliga informanter beskriver hur det i deras flöde på facebook kom upp 

information om flyktingkrisen och hjälparbetet kring den.  Både privatpersoner och 

organisationer spred information om händelsen och aktivt diskuterade och mobiliserade krafter 

för att organisera hjälp och kraft till de utsatta. En person, vars berättelse är typisk för mina 

intervjuobjekt, berättade följande: 



 20 

” Jag var med i Facebook gruppen. Det började med att man såg bilder från Wien där de tog emot 

flyktingar och delade ut nallar. Jag kände att jag ville vara en del av det fina mottagandet så jag 

gick med i en Facebook-grupp som heter Vi som tar emot/välkomnar flyktingar på Stockholm 

central. Det var den gruppen som det började med. Och det var så att när jag gick med så var det 

redan 800–900 medlemmar men inom 10 dagar så var det nästan 13 000.” (Intervjuperson 5)  

Samtliga intervjupersoner berättar att dem dels själva har gått med i olika forum, trådar och 

diskussionsgrupper genom sociala medier och även att dem själva har postat inlägg, länkat till 

artiklar samt skrivit statusuppdateringar där de delat med sig av sina åsikter och sitt engagemang 

till andra.  

 

Att publicera en statusuppdatering på facebook eller gå med i en grupp på sociala medier är inte 

en handling som kräver särskilt mycket. Ofta krävs det inte mer än ett knapptryck för att bli 

medlem i en facebook grupp. På ett snabbt och enkelt sätt kan idag i princip alla människor som 

är på sociala medier visa vad de har för personliga åsikter och värderingar, vilket politiskt parti 

de röstar på eller vilka event de ska delta i den kommande veckan, utan att en specifik person 

har efterfrågat den informationen. Spridningen av information via internet har både sina för- 

och nackdelar. En av fördelarna är på sättet människor idag kan organisera och mobilisera 

mänskliga krafter. För att återknyta till utbytesteorin så kan spridning av information och visat 

engagemang i olika frågor genom sociala medier anses som en inte alltför kostsam handling. 

Det är någonting som en privatperson kan göra hemifrån och i den mån hen själv vill. Det är 

också en bra start för ett starkare engagemang. Genom respons så som i likes eller kommentarer 

för ens delade artiklar eller statusuppdateringar kan det väcka känslor som får en att vilja 

engagera sig mer. Sociala nätverk, arenor och kapital är platser där människor interagerar med 

varandra och diskuterar olika händelser och ämnen. Där kan man bygga grunden för sociala 

normer och strukturer. Enligt ett strukturfunktionalistiskt perspektiv kan man se det sociala 

engagemanget som en del av det större samhälleliga systemet samvarierar med resterande del 

av samhället för att fungera. Att så många civila människor engagerade sig i flyktingfrågan var 

för att de samhälleliga instanserna inte hade kapaciteten och att människor såg det som sin plikt 

att agera för samhällets fungerande.  

 

Det framgår även genom den empiriska forskningen att en personlig anknytning är någonting 

som anses vara en motiverande faktor till att engagera sig ideellt. Detta framgår i intervjuerna 

genom intervjupersonernas återkopplingar till gemensamma nämnare mellan sig själva och den 

situation som personerna de avser att hjälpa befinner sig i. Som nämndes tidigare visade det 
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sig under intervjuernas gång att samtliga respondenter hade minst en förälder som var född 

utanför Sverige. Samtliga respondenter uppger att de känner en personlig anknytning till de 

människor som anländer hit och att de själva kan sätta sig in i situationen att komma till ett 

land som de själva inte är födda i. De anledningar som respondenterna uppger som personliga 

anknytningar är att kunna tala samma språk, ursprungligen kommer från samma land eller 

region eller att de fått berättat för sig av anhöriga som själva befunnit sig i en liknande situation. 

Utifrån min uppfattning av informanternas berättelser så blir steget till att engagera sig i ideellt 

arbete inte lika stort om det finns en personlig koppling till den händelse som man väljer att 

engagera sig i. En informant berättar om hur hens mamma själv var flykting en gång i tiden 

och därmed känner samhörighet och förståelse med de som flyr: 

”Min mamma var flykting under vinterkriget och kom till Danmark som barn så det var ett logiskt 

sett för mig att konvertera mina känslor. Jag kunde identifiera mig med att man tar sina barn på 

ryggen och sticker för att man är hotad av krig eller svält eller vad det nu är man är hotad av för 

det gjorde min mamma också.” (Intervjuperson 5) 

En annan respondent uttrycker att hen känner gemenskap med de som anländer på grund 

av de kulturella egenskaperna de har gemensamt. Respondent 2 uttrycker sig på följande 

vis: 

”I början sa jag att alla är samma folk men flyktingarna som kommer hit, det är liksom mitt folk. 

De pratar samma språk som jag, de pratar till och med samma dialekt som jag. I Irak är det så att 

vi har olika släktnamn och jag kan ha samma släktnamn som en person som jag aldrig har träffat 

eller sett eller så utan vi har bara samma namn och för många irakier, om man har samma 

släktnamn så känner man att man är väldigt nära den personen och att man har någonting 

gemensamt.” (intervjuperson 2)  

Även om respondenternas svar skiljer sig åt så har de den gemensamma nämnaren att de 

alla återkopplar till någonting personligt som stärker deras vilja och behov av att hjälpa 

sina medmänniskor.  

 

De anledningar till att påbörja ett ideellt arbete som presenterats ovan är alla nära relaterade 

till varandra. Som tidigare nämndes så framträder Att hjälpa sina medmänniskor som den 

vanligaste förekommande orsaken till ett ideellt engagemang. Denna motivationsfaktor kan gå 

under både en empatisk altruistisk utgångspunkt, en ändamålsinriktad utgångspunkt och som 

grundad ur sociala strukturer. Den tudelade förklaringen till detta begrepp grundar sig således 

i åt vems vägnar som handlingen utförs. Enligt en empatisk altruistisk utgångspunkt så är en 

handling grundad på värderingar i syfte att enbart bistå en annan persons välfärd. En handling 

som grundas på en ändamålsinriktad faktor görs istället för att tillfredsställa den egna 
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individens självbild medan en handling av strukturell funktionalistisk grund görs för att det är 

rotat i de sociala strukturer en individ ingår i. Ett exempel på ett uttalande som kan tolkas på 

olika sätt är när intervjuperson 2 anger en förklaring till varför hen ville engagera sig: 

” Jag vill inte vara den som såg på. Jag vill inte sitta där som 80-åring och inte kunna säga att jag 

inte hjälpt till.” (Intervjuperson 2) 

Denna förklaring till handlande fokuserar på individen själv som centrum för handlingen. 

Handlingen är utförd för att hen inte ska känna skuld i framtiden. Samtidigt kan man fråga 

sig om detta tankesätt är en personligt grundad värdering eller om detta är värderingar 

som individen fått genom de sociala kontexter och strukturer som individen är del av. En 

annan respondent motiverade sitt svar på denna fråga på ett annat sätt:  

”Jag har alltid velat hjälpa till. Jag har blivit mer känslig och fått större förståelse men jag har inte 

förändrats egenskapsmässigt för i slutändan handlar det ju om värderingar och varför man vill 

hjälpa till.” (Intervjuperson 6) 

Utifrån det här svaret får vi en annan uppfattning om respondenten och hens motivationer för 

ett socialt engagemang. Även om vi här kan utgå från att det är individens grundläggande 

värderingar som motiverar hen till att arbeta ideellt så går det att ifrågasätta huruvida det finns 

något empatiskt altruistiskt handlande överhuvudtaget då det går att påstå att bidra till någon 

annan människas välmående i slutändan kommer frambringa tillfredsställelse hos individen 

själv.  

 

Vad driver människor att fortsätta engagera sig i 

ideell verksamhet? 

När vi tittar till de anledningar som får människor att fortsätta engagera sig i ideell verksamhet 

tillkommer de konsekvenser av ett socialt engagemang som individen kanske inte var medveten 

om när hen först började engagera sig ideellt.  Resultaten för denna forskningsfråga riktar sig 

alltså framförallt till de olika fördelar som individen själv får ut av sitt engagemang och som 

resulterar i en vilja att fortsätta sitt ideella arbete.  

 

Känslan av att man gör något meningsfullt 

Vad som kan tyckas uppenbart gällande volontärarbete och framförallt volontärarbete som 

syftar till att hjälpa utsatta människor är att man får ett annat perspektiv på sitt eget liv och sin 

egen livssituation. Ett vanligt förekommande svar bland samtliga respondenter är 
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tillfredsställelsen som uppkommer av känslan att man gör någonting meningsfullt i sitt liv. Ett 

typiskt svar för intervjuobjekten kunde låta så här:  

”Jag uppskattar livet mycket mer nu än vad jag gjorde tidigare. Jag skulle säga att jag är mer 

ödmjuk mer generellt, försöker alltid vara en hjälpande hand till alla människor. Oavsett om det 

gäller människor som är på flykt eller som är här i Sverige och behöver hjälp så vill jag hjälpa på 

alla möjliga sätt.” (Intervjuperson 3)  

Vad som kan utläsas av informanternas berättelser är att de känslor som frambringas av att 

kunna hjälpa andra människor så som stolthet och glädje är så pass starka att de överstiger 

kostnaderna för vad arbetet innebär. Samtliga intervjupersoner beskriver hur de dag efter dag, 

under flera månaders tid återkom till centralstationen för att hjälpa nyanlända till Sverige. Detta 

i sin tur hade en direkt påverkan på volontärernas ordinarie sysselsättning och flera 

respondenter beskriver hur de valde att korta ner sina arbetade timmar, struntade i sina studier 

och hoppade av sitt jobb då de ansåg att det inte fanns någonting viktigare än att hjälpa till med 

flyktingmottagandet på centralen och att det resulterade i en nyfunnen meningsfullhet med livet 

och tillvaron. Intervjuperson 4 beskriver sina upplevelser av händelsen på följande sett: 

”Jag missade många dagar på jobbet. Jag skippade jobbet och åkte till centralen istället för även 

när jag var på jobbet så kunde jag inte fokusera eller koncentrera mig. Jag jobbade som 

administratör och bokförare på en bilfirma. Jag jobbade ju med papper och ekonomi och grejer och 

då måste man verkligen ha 100% fokus så det gick inte. Jag lämnade för att jobba och 

volontärarbeta på centralstationen. Ingenting annat var viktigare.” (Intervjuperson 4) 

De förtjänster som arbetet resulterade i var framförallt känslor av lycka och välmående att 

kunna hjälpa andra människor. Dessa känslor var det som fick individerna att stanna kvar och 

fortsätta sitt arbete. Uträkningen av kostnader och förtjänster gällande att engagera sig eller 

inte är personligt och endast någonting som individen själv kan beräkna. Utifrån de individer 

som deltagit i studien framhåller samtliga att det är de bekräftande känslorna av att ha 

åstadkommit någonting gott för en annan människa som inbringar känslor av lycka som i sin 

tur gör att man väljer att fortsätta sitt ideella engagemang.  

” Jag tror nog jag har fått mer än vad jag gett folk. Jag har även fått uppskatta det jag själv har 

mer. Jag fick också en ny betydelse av livet. Det finns så mycket mer än mitt liv, än bubblan jag lever 

i. Det jag tänker nu är att allt jag gör nu gör jag för att jag vill hjälpa andra.  Att kunna påverka 

någon annans liv är så häftigt.” (Intervjuperson 6)  

 

Umgänge och gemenskap 

En anledning som många respondenter uppger är en bidragande orsak till att de fortsatt engagera 

sig i RWS är för de sociala relationer och gemenskaper som engagemanget resulterat i. Utifrån 
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respondenternas berättelser går det att förstå att umgänge och gemenskap inte var en av 

motivationsfaktorerna till att de började engagera sig ideellt utan någonting som medföljde som 

en bonus på deras engagemang. Detta skedde redan under de första veckorna på centralstationen 

då arbetet var som mest intensivt. En av respondenterna återger sina upplevelser på följande 

vis: 

” Man hjälptes åt, man pushade varandra, alla tog hand om varandra. Trots att vi nästan jobbade 

ihjäl oss så skrattade vi och hade roligt. Det var en speciell känsla vi hade där. Man ville komma 

tillbaka dit varje dag. Vilket jag gjorde då. Varje dag.” (Intervjuperson 3) 

Tre av sex respondenter som deltog i studien berättar att de regelbundet arbetar med RWS. 

Dessa tre respondenter framhåller mer än övriga respondenter, vikten av det sociala umgänget 

de fått i och med sitt engagemang. En av intervjupersonerna återger detta på följande vis: 

” Jag har verkligen fått vänner för livet. Alltså jättenära vänner. Man har fått så mycket kontakter 

och kontakter som har samma värderingar som en själv och det är ju inte jättevanligt.” 

(intervjuperson 2) 

Det framkommer också att trots att alla intervjupersonerna inte fortfarande är kontinuerligt 

aktiva i ideellt arbete för RWS så är de relationer som knutits i och med det ideella 

engagemanget fortfarande aktiva. En av respondenterna som bor en bit bort från stan uttrycker 

sig så här:  

”Vi är några stycken av medlemmarna som träffas ibland. Mycket görs ju via facebook eftersom jag 

bor en bit bort men den här gemenskapen finns verkligen kvar.” (Intervjuperson 5) 

I och med detta framgår det tydligt hur mycket umgänge och gemenskap med andra människor 

betyder. Även om det inte är en avgörande orsak till att människor väljer att fortsätta engagera 

sig så är det definitivt en bidragande anledning till att människor fortsätter.  

 

Organisationen 

Vad som även framkommer under intervjuerna är vilken roll organisationen som man är med i 

påverkar en persons engagemang och vilja att fortsätta engagera sig. Att organisationen och 

organisationskulturen har en stark påverkan på individerna involverade i den är inte ovanligt. 

Vad som blir tydligt genom respondenternas svar om RWS som organisation är att den är platt 

och att det råder en transparens. Flera av respondenterna framhäver i sina utlåtanden hur fritt 

arbetet var och att detta var det som gjorde det möjligt att arbeta för dem. I och med att RWS 

bildades på plats i syfte att organisera de oorganiserade så skapades en organisation av 

privatpersoner som från början inte hade några intentioner att tillhöra en organisation. I och 
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med behovet av ett fritt och relativt individuellt arbete kunde många av de som inte ville styras 

av andra även dem organisera och engagera sig. Intervjuperson 2 uttrycker sig på följande vis: 

”Visst att vi hade regler men samtidigt var det väldigt fritt och därför tror jag att många kom tillbaka 

till oss.” (Intervjuperson 2) 

En intervjuperson beskriver hur det under en period inte fungerade organisationsmässigt. Detta 

resulterade i att hen var nära på att sluta engagera sig helt och hållet. Intervjuperson 6 uttrycker 

sina upplevelser av händelsen på följande sett: 

”Det var en  period då man var tvungen att skriva upp sig på vissa tider för att volontärarbeta men 

alltså de gick ju inte. Vi var för många. Det blev sånt kaos så efter en månad drog jag mig ur. Då 

var jag inte där varje dag utan kanske två dagar i veckan. När dem sen tog bort det och det bara 

var att droppa in då blev det mycket lättare.” 

Utifrån detta citat kan vi få förstå att det är viktigt att den organisation som man arbetar för har 

en struktur och politik som man själv tycker fungerar. Även detta uttryck är typiskt för 

respondenternas svar och visar på den organisationskultur de värdesätter: 

”Vi såg behovet och löste det. Oavsett vad det var så löste vi det. Och den där kämparanden finns 

inte i de institutionaliserade världen. För finns det ingen specifik process så kan dem inte lösa det, 

så tänker dem oftast. Men så gjorde inte vi.” (Intervjuperson 5) 

En annan deltagare uttrycker sig på liknande sätt i frågan: 

”RWS har alltid haft den där politiken att det inte finns något fint eller mindre fint bidrag. Det finns 

ingen tröskel för att hjälpa. Vad du än kan ge så är det värdefullt och behövligt.  Jämfört med andra 

organisationer som gör liknande grejer som RWS så bemöter vi dem behövande på samma nivå.” 

(Intervjuperson 1) 

 

Ovan har resultaten för vad som driver individer till att fortsätta engagera sig i ideellt arbete 

presenterats. Som nämnts så är Meningsfullhet till livet och sociala relationer och gemenskaper 

två anledningar som uppkommer som viktiga i en individs beslut om att fortsätta engagera sig 

ideellt. Dessa två faktorer skiljer sig åt i det avseendet att de kan ses som medvetna och 

omedvetna påföljder av ett ideellt engagemang. Att hjälpa andra människor kommer inbringa 

känslor av meningsfullhet och att kunna se resultatet av sina handlingar visade sig vara en av 

de anledningar som flest uttrycker resulterar till att de börjar engagera sig ideellt och som 

presenterades i den första forskningsfrågan. Att sociala relationer och nya gemenskaper skulle 

vara en konsekvens av ett ideellt engagemang är inte någonting som respondenterna angav som 

orsak till att de från början valde att börja engagera sig men som tillkom som en stark orsak 

hos flera respondenter till varför de fortfarande är aktiva i RWS.  
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Som framkom genom resultaten från den empiriska studien och som stämde överens med 

resultaten från tidigare forskning av Volontärbyrån så har organisationen som sådan en viktig 

roll när det gäller individers val att fortsätta sitt ideella engagemang. Även här framgår det att 

de individer som inte känner sig sedda eller uppmärksammade av organisationen eller att det 

råder problem kring organisationsstrukturen så kommer viljan hos individer att engagera sig 

ideellt att minska. Detta kan enligt utbytesteorin ses som att kostnaderna för att engagera sig 

plötsligt överväger vinsterna och resulterar därmed i ett avhopp.  

Diskussion  

Socialt engagemang och ideellt arbete är områden som det finns mycket forskning på och jag 

är inte ensam om att försöka nå en förståelse för vad det är som motiverar människor till att 

engagera sig ideellt. Vad som är unikt för min studie är att få förståelse för vad det var som var 

orsaken bakom engagemang som utspelade sig i samband med flyktingkrisen förra året. Då 

syftet för studien var att få förståelse för några förstagångsvolontärers uppfattningar och 

motivationer till deras engagemang i flyktingfrågan använde jag mig av kvalitativa intervjuer 

och som stöd för dessa hade jag två forskningsfrågor: 

 Varför börjar människor engagera sig i ideell verksamhet? 

 Vad driver människor att fortsätta engagera sig i ideell verksamhet? 

 

Varför börjar människor engagera sig i ideell verksamhet? 

Det som respondenterna angav som primära anledningar till att de började engagera sig i ideell 

verksamhet var Att hjälpa sina medmänniskor, att se resultatet av sina egna handlingar och 

påverkan av sociala kontexter och strukturer individen är delaktig av. De teoretiska ramverk 

som använts som utgångspunkt för studien är ett altruistiskt perspektiv, ett 

strukturfunktionalistiskt perspektiv samt utbytesteorin som kan förklaras som ett 

ändamålsinriktat perspektiv. Resultatet från den empiriska studien visar på att det går att finna 

stöd för samtliga teorier. Att hjälpa sina medmänniskor som en grundläggande värdering hos 

individen kan ses som att det finns stöd för en altruistisk syn och att människan fattar beslut 

som grundas på denna grundtanke. Samtidigt är det möjligt att individen inhämtat denna 

grundtanke genom de sociala strukturer och kontexter som hen är del av. Utifrån den tanken är 

individens handlande strukturfunktionalistiskt och görs för att det är vad som förväntas och 

behövs i samhället. Att kunna se resultatet av sina handlingar kan ses vara ett ändamålsinriktat 



 27 

beslutsfattande som siktar till att hjälpa för att kunna se de faktiska effekterna av sina 

handlingar vilket resulterar i en personlig tillfredställelse.  

 

Vad driver människor att fortsätta engagera sig i ideell verksamhet? 

De intervjupersoner som angav att de fortfarande är engagerade i ideell verksamhet angav att 

de långsiktiga fördelarna så som sociala relationer till övriga deltagare i verksamheten samt 

eventuella kontakter och fördelar för en framtida karriär inom samma fält är 

motivationsfaktorer som får individen att fortsätta vilja vara engagerad. Det framgår också 

utifrån respondenternas svar att det måste finnas en kontinuitet och tillgänglighet till den ideella 

verksamheten för att ett fortsatt engagemang ska vara möjligt. En av respondenterna delger att 

hen gärna hade engagerat sig mer men att det geografiska avståndet mellan verksamhetens 

föreningslokal och individens hem är för långt för att hen ska känna att engagemanget är av så 

pass stort värde.   

 

Att intervjupersonerna har påverkats mycket som människor efter de att de började engagera 

sig i ideellt arbete framkommer tydligt från alla informanter. Inte bara har de fått en större 

förståelse för andra människor med annan kulturell bakgrund utan vissa av respondenterna 

beskriver att de även har omvärderat sin syn på människor i allmänhet och att deras vaksamhet 

för utsatta människor ökat. Det beskrivs även hur många av respondenterna ser en yrkesmässig 

framtid inom ideell verksamhet eller i arbete med humanitära insatser då de man får tillbaka i 

form av glädje och lycka av att kunna hjälpa andra människor till ett bättre liv är värdefullt och 

oersättligt.  

 

Då studien är baserad på ett urval av sex respondenter är det ett urval som ej är generaliserbart 

på en större massa. Eftersom studiens syfte inte riktar sig till generaliserbarhet utan till att få 

en fördjupad förståelse för några volontärers individuella upplevelser är detta inte någon som 

anses problematiskt. Då datamaterialet bygger på respondenternas personliga upplevelser och 

självskattningar för deras upplevelser och detta är just det som studien avser att mäta så kan 

validiteten för studien ses som hög. I och med att intervjuerna utfördes med mig personligen i 

ett samtal med respondenten så finns det en möjlighet att de svaren som respondenten återgett 

i intervjun har påverkats av situationen som sådan. Intervjumetodik handlar inte bara om att 

ställa rätt frågor för att kunna få rätt svar utan handlar även om personkemi och även om en 

annan forskare skulle utföra en identisk intervju finns det alltid en risk för varians i 

respondenternas svar.  
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Det sociala engagemanget fullkomligt blomstrar i dagens samhälle. Genom sociala medier har 

man möjlighet att se hur nya initiativ till evenemang, insamlingar och demonstrationer ständigt 

ploppar upp i ens flöde.  Då den genomförda studien studerar ett ämne som fokuserar på socialt 

engagemang i dagens samhälle i kombination med ideellt arbete för flyktingar kan ämnet ses 

som högst relevant. Då politiska konflikter i en del av världen kan få synbara sociala 

konsekvenser och inverkningar på människor i en annan del av världen vill jag påstå att detta 

är ett ämne som det finns stora möjligheter att utforska och granska ytterligare i en mer 

omfattande studie med ett större antal deltagare och på internationell nivå.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
Vem är du? 

1. Kan du börja med att berätta lite om dig själv? 

Vem är du? Var bor du? Vad sysslar du med? Var kommer du ifrån? Lever du ensam 

eller med någon? Vilken typ av värderingar växte du upp med? 

 

Process – från tanke till handling i flyktingfrågan 

2. När började du för första gången att fundera över att engagera dig i flyktingfrågan och 

i vilket sammanhang skedde det? 

(Influenser från sociala medier eller vänner, bekanta, familj?) 

a) När och hur gick det till när du bestämde dig för att engagera dig i flyktingfrågan? 

b) Vad var det som fick dig att fatta det beslutet?  

c) Hur gick du till väga då? 

d) Vad var det som fick dig att göra på det sättet? 

e) Känner du någon som fått hjälp på det här sättet själv? 

 

3. Hur kom du i kontakt med RWS för första gången? 

 

4. Har du vänner, bekanta, familj som också är/har engagerat sig i liknande frågor? 

a. Isf, på vilket sett har dem påverkat dig? 

 

5. Har du tidigare engagerat dig i någon liknande fråga?  

Isf, vad var det och när? 

 

6. Vad tror du chanserna är att du skulle kunna tänka dig att engagera dig i i någon 

liknande fråga i framtiden? 

 

Synen på Volontärarbete och flyktingfrågan 

7. Anser du att civila har ett ansvar som medborgare att hjälpa sina medmänniskor? Eller 

vems ansvar är det? 

Ja? Nej? Varför då? 

 

Organisation RWS 

8. Varför valde du att ansluta dig till just RWS och inte någon annan hjälporganisation? 

 

9. Vad anser du har varit det mest givande med att vara en delen av ditt engagemang? Vad 

har det givit dig? 

a. Hur anser du att samarbetet med andra volontärer inom RWS är? 

 

10. Är det någonting som vi inte har talat om som har slagit dig under intervjuns gång som 

du skulle vilja ta upp? 
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Bilaga 2 

Forskningsetiska principer för intervju och samtycke 

Syfte med intervjun:  
Att få en förståelse för vad det är som får vissa människor att ansluta sig till 

frivillighetsorganisationer samt delta i volontärarbete. Intervjun görs i studiesyfte som 

underlag för en kandidatuppsats i Sociologisk teori. 

Undersökningsdeltagarens uppgift:  

Att på ett fritt sätt berätta om sina egna upplevelser, erfarenheter och tankar om sina insatser i 

volontärarbetet. 

Villkor för deltagande i intervju:  
Att personen varit aktiv i volontärarbete under RWS.  

Generellt om deltagande i intervjun: 

 Medverkande i intervjun är helt frivilligt.  

 Undersökningsdeltagaren får när som helst avbryta intervjun om hen inte längre vill 

vara med.  

 Intervjun kommer att spelas in.  

 Uppgifterna som samlas in kommer endast att användas i studiesyfte. 

 Anonymitet garanteras om deltagaren så vill.  

 Det inspelade datamaterialet kommer endast jag(forskaren) att ha tillgång till. 

 

Jag ger härmed mitt samtycke till deltagande i studien om Volontärarbete och engagemang i 

frivillighetsorganisationer: 

 

 

Namn: (texta)     Signatur:  

 

 

 

 

 

 

  

 


