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Nutidens världshändelser aktualiserar det ideella engagemang som en 

stor andel av Sveriges befolkning ägnar sig åt varje år. Viljan att 

hjälpa upplevs också öka. Syftet med studien var att få en fördjupad 

förståelse för människors motiv till ideellt engagemang och 

volontärarbete. Deltagarna var nio personer som alla var ideellt 

engagerade. Datainsamlingen gjordes med fokuserade kvalitativa 

intervjuer. Tematisk analys användes som metod för dataanalysen. 

Resultatet visade på flertalet olika motiv till ideellt engagemang och 

att motiven ofta var sammanlänkade med varandra. En persons 

bakgrund framkom vara av betydelse, värderingar och 

samhällsintresse likaså. En vilja att hjälpa andra och bidra till 

samhället framkom som motiv till engagemanget. Det upplevdes i hög 

grad att engagemanget gav mycket tillbaka, exempelvis personlig 

utveckling och möten med nya människor. Resultatet i föreliggande 

studie går i linje med befintlig forskning samt bidrar med en mer 

nyanserad subjektiv aspekt av motivation till ideellt engagemang. 

 

 

Världen står idag i snabb förändring och inför ett stort antal utmaningar, något som har 

färgat de senaste årens nyhetsrapporteringar är flyktingkrisen i Medelhavet. En annan 

sida av samma mynt är det stora antal volontärer som engagerar sig i olika typer av 

insatser, dels ute i Europa men också i vår egen närhet. Nutidens världshändelser har 

kommit att aktualisera det ideella engagemang som många personer i Sverige ägnar sig 

åt. Mellan åren 1992 och 2014 har andelen personer i Sverige som engagerar sig ideellt 

legat stabilt mellan 48 och 53 procent (von Essen, Jegermalm & Svedberg, 2015). En 

stor andel av Sveriges befolkning ger av sin tid och energi för att på olika sätt bidra till 

samhället och till andra människors liv. Den ideella verksamheten Volontärbyrån, som 

fungerar som en förmedling mellan ideella organisationer och personer som vill 

engagera sig ideellt, genomförde en enkätundersökning bland volontärsamordnare 

kallad Organisationsbarometern 2015 (2015). Enligt undersökningen upplevs 

volontärernas intresse för att engagera sig ha ökat med 49 procent och behovet av 

volontärer upplevs ha ökat med 74 procent under de senaste två åren. Den ideella 

sektorn i form av volontärarbete och ideellt engagemang ligger i förändring där både 

behovet av hjälp och viljan till att hjälpa upplevs öka. Föreliggande studie förväntas 

kunna bidra med en mer nyanserad subjektiv aspekt av vad som kan motivera till ideellt 

engagemang. 
 

Olika typer av motiv gör att människor beter sig och agerar på olika sätt, yttre 

motivation anses vara en svagare form av motivation jämfört med inre motivation 

(Reeve, 2015). Yttre motivation karaktäriseras av att en uppgift utförs med en känsla av 

tvång, påtryckning eller förväntan att få en belöning. Detta kan innebära att en uppgift 

utförs endast för att undkomma en bestraffning eller för att göra sig förtjänt av en 

belöning, eller för att uppnå godkännande i linje med sociala normer eller undvika 
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känslor av skam för att en uppgift inte utförts. Inre motivation innebär å andra sidan att 

en uppgift utförs av egen fri vilja, med en känsla av iver och engagemang. Detta kan ta 

sig uttryck i att en person utför en uppgift av den enkla anledningen att den är intressant 

och tillfredsställande att utföra, eller för att uppgiften är viktig för personen. (Reeve, 

2015) 

 

De tre psykologiska behoven 

Enligt Ryan och Decis teori Self Determination Theory (SDT) har vi alla tre 

psykologiska behov – autonomi, kompetens och tillhörighet (2008, refererat i Reeve, 

2015). Bakom dessa behov finns två antaganden; att människan har en inneboende vilja 

att vara en aktiv, levande varelse och att de tre psykologiska behoven motiverar 

människan att engagera sig i sin omgivning. I samspelet mellan människa och 

omgivning tillfredsställer ibland omgivningen de psykologiska behoven, medan de 

andra gånger blir försummade. Människan har alltså en inre motivation att växa och 

utvecklas och gör det på ett bra sätt när de psykologiska behoven stöds av omgivningen 

och blir tillfredsställda. När behoven stöds och tillfredsställs leder det ofta till att 

människor känner ett stort engagemang inför sina uppgifter. Autonomi innebär behovet 

av att känna att man själv styr och ger riktning åt sitt eget liv och att man själv väljer de 

aktiviteter man engagerar sig i. Kompetens är behovet av att framgångsrikt interagera 

med sin omgivning och få användning för sina färdigheter och förmågor. Tillhörighet är 

behovet av att etablera känslomässiga band och relationer till andra människor och 

grupper. (Ryan & Deci, 2008, refererat i Reeve, 2015) 

 

I en studie av Reznickova och Zepeda (2015), framkommer att framgången i den ideella 

organisationen i deras studie kan härledas till att organisationen stöder de tre 

psykologiska behoven autonomi, kompetens och tillhörighet hos sin medlemmar. Detta 

i sin tur leder till inre motivation hos volontärerna. Resultatet i studien baserades på 19 

djupintervjuer med nuvarande och tidigare medlemmar i organisationen. När de 

psykologiska behoven stöds, upplevs uppgifterna inom engagemanget som roliga, 

intressanta och det är mer troligt att de faktiskt utförs ur ett långsiktigt perspektiv. 

Författarna menar även att behovstillfredsställelse och inre motivation är kopplat till att 

ett idéskapande organisationsklimat skapas, där volontärerna vidareförmedlar kunskap 

och förmågor till andra på ett framgångsrikt sätt. 

 

Nencini, Romaioli och Meneghini (2016), har undersökt individuella och 

organisatoriska faktorer som påverkar tillfredsställelse hos volontärer, samt faktorer 

som påverkar intentionen att avsluta sitt engagemang. Författarna använde sig av ett 

självskattningstest med frågor gällande volontärernas motivation till sitt engagemang, 

hur tillfredsställda de var samt deras syn på klimatet i den organisation de var 

involverade i. Testet genomfördes av 247 volontärer. Resultatet visade att en hög grad 

av behovstillfredsställelse kunde relateras till inre motivation. Yttre motivation kunde 

förknippas med intentionen att avsluta sitt engagemang. Två faktorer som visade sig 

vara viktiga för att volontärer skulle fortsätta sitt engagemang var upplevelsen av deras 

relation till andra medlemmar i organisationen och deras egen motivation. Även om 

orsaken till att engagemanget inleddes var personliga eller organisatoriska, så var 

relationer till andra volontärer i organisationen en viktig faktor för att upprätthålla 

motivationen hos volontärer. Författarnas resultat visar på att tillfredsställelse av 

tillhörighetsbehovet har betydelse för motivationen till ideellt engagemang. 
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Hofmans och Pepermans (2014), har genomfört en studie där de undersökt hur SDT i 

kombination med inre och yttre motivation påverkar ideellt engagemang. Ett 

frågeformulär innehållande frågor om motivation till arbete, behovstillfredsställelse i 

arbetet, ideellt engagemang och möjlig avsikt att avsluta engagemanget, genomfördes 

av 349 volontärer. Utifrån frågeformulären såg författarna att volontärerna kunde delas 

in i två olika grupper. De ena gruppen uppvisade att tillfredsställelse av behoven 

autonomi och kompetens kunde relateras till inre motivation, detta i linje med teorin 

bakom SDT. Denna grupp var också större än den följande. I den andra gruppen 

framkom däremot att tillfredsställelse av behovet tillhörighet kopplades till yttre 

motivation, och att tillfredsställelse av autonomi och kompetens inte genererade inre 

motivation hos dessa personer. Resultatet i Hofmans och Pepermans studie påvisade att 

när autonomi- och kompetensbehoven tillfredsställs, kan inte tillfredsställelse av 

tillhörighetsbehovet ytterligare förklara variation i motivationen. Detta tyder på att 

behovet av tillhörighet inte har en lika stor inverkan som de två andra behoven, när det 

kommer till att uppnå inre motivation som källa till ideellt engagemang. En viktig insikt 

att ta med sig från studien var att det finns stora individuella skillnader mellan 

kombinationen av behovstillfredsställelse och inre eller yttre motivation. (Hofman & 

Peperman, 2014) 

 

Pavey, Greitemeyer och Sparks (2011), visar hur behovet av tillhörighet spelar en viktig 

roll för graden av motivation till ideellt engagemang. Författarnas teori var att 

tillhörighetsbehovet har en speciellt stor inverkan på grund av den ökade tillhörighet till 

andra människor som behovet frambringar. I studien utfördes tre olika experiment, där 

en del av deltagarna i varje experiment blev primade för tillhörighet. Totalt deltog 287 

personer i de tre olika experimenten. Resultatet visade att de deltagare som blev 

primade för tillhörighet i experimenten tenderade att uppvisa starkare prosociala 

beteenden och en större vilja att engagera sig ideellt. Författarna gjorde en meta-analys 

på de tre olika experimenten, varpå samma resultat erhölls – när tillhörighetsbehovet är 

tillfredsställt ökar prosocialt beteende och motivation. (Pavey et al., 2011) 

 

Egoism och altruism 

En studie av Dach-Gruschow (2011), visar på att det som motiverar volontärer till deras 

engagemang går i linje med de tre psykologiska behoven som de beskrivs inom SDT. 

Den kvalitativa studien av Dach-Gruschow baserar sig på djupintervjuer med tolv 

långsiktiga medlemmar från en och samma organisation. De flesta av volontärerna i 

studien ansåg att deras motivation till engagemanget var självfokuserad. Denna 

observation tillsammans med SDT, menar författaren tyder på att även om volontärernas 

primära motivation till ideellt engagemang kan vara självfokuserad, så är ofta deras 

beteendemönster i stort altruistiskt. 

 

Veludo-de-Oliveira, Pallister och Foxall (2015), har i sin studie fått fram ett resultat 

som går i samma linje som resultatet i föregående studie. Författarna ville genom att 

titta på faktorerna altruism, empati och trosföreställningar, undersöka i vilken 

utsträckning volontärerna genomför sitt engagemang av osjälviska skäl. Studien 

baserade sig på enkätsvar från 237 volontärer. Författarna kom fram till att motiven till 

ett ideellt engagemang, egoistiska eller osjälviska, inte påverkar kvaliteten eller 

varaktigheten på engagemanget. Personer som engagerar sig ideellt kan alltså ha såväl 
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egoistiska som osjälviska motiv för att inleda sitt engagemang, men detta ger inte någon 

förklaring till hur stort engagemanget är ur ett längre tidsperspektiv. 

 

I en studie av Cnaan och Goldberg-Glen (1991), framkommer att motiv till ideellt 

engagemang inte är klart avgränsade, utan istället överlappar varandra. I studien hävdas 

att engagemang inte har antingen en altruistisk eller en egoistisk grund, utan att 

volontärer agerar utifrån båda typerna av motiv. Volontärer agerar alltså utifrån en 

kombination av överlappande motiv, som enligt författarna generellt kan beskrivas som 

en givande erfarenhet. Volontärerna både ger något, men får även någonting tillbaka 

från sitt engagemang. Volontärer anses fortsätta sitt ideella engagemang så länge som 

upplevelsen är givande och tillfredsställande för personen, utifrån deras personliga 

behov. Studien gjordes genom ett frågeformulär innehållande 28 motiv till ideellt 

engagemang, för vilka de 258 deltagarna skulle ange hur mycket motivet påverkat deras 

beslut att engagera sig ideellt. 

 

I en studie av Moisset de Espanés, Villar, Urrutia och Serrat (2015), jämfördes 

motivation till ideellt engagemang mellan olika åldersgrupper. I studien framkom åter 

igen att det tenderar att finnas en kombination av motiv till engagemanget, istället för ett 

enda. Dock visade det sig att vissa motiv var starkare än andra, altruistiska motiv visade 

sig förekomma mer frekvent medan egoistiska motiv inte var lika relevanta. Vad gäller 

åldersskillnad tenderade äldre att ha mer altruistiska motiv medan yngre hade mer 

egoistiska motiv, exempelvis synen att engagemanget kan bidra till karriären. 

Författarna kom även fram till att omsorg om andra människor utanför familjen och 

viljan att bidra med något till kommande generationer inte påverkades av åldersgrupp, i 

alla fall inte hos personer som engagerar sig ideellt. Denna typ av vilja att bidra verkade 

också, enligt författarna, starkt påverka motivationen hos volontärerna, där de med 

större vilja att bidra hade ett större engagemang. Resultatet baserades på ett 

frågeformulär med frågor om motiv till volontärarbete, ideellt engagemang och viljan 

att bidra, vilket fullföljdes av 200 deltagare. 

 

Ytterligare en studie påvisar att såväl altruistiska som egoistiska motiv spelar in för ett 

ideellt engagemang. Studien fokuserade främst på äldre volontärer som jämfördes med 

en grupp icke-volontärer (Warburton, Terry, Rosenman & Shapiro, 2001). Att hjälpa 

andra kunde klassas som ett altruistiskt motiv innehållande egoistiska motiv, som att 

känna sig behövd, att uppnå tillfredsställelse och träffa nya människor. Författarna 

menar här att såväl altruistiska som egoistiska motiv är centrala för beslutet att engagera 

sig ideellt. 

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att genom intervjuer få en fördjupad förståelse för 

människors motiv till ideellt engagemang och volontärarbete. Detta förväntades kunna 

ge en bild av vad som får människor att söka sig till ideella engagemang och hur det 

kommer sig att så stor andel människor i Sverige väljer att kontinuerligt engagera sig 

ideellt. 
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Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Studien baserar sig på nio undersökningsdeltagare. Av de nio deltagarna var åtta 

kvinnor och en var man. Åldern på deltagarna gick från 17 år till 75 år. Alla utom en 

deltagare var av svensk härkomst. Nästan alla deltagare hade högskoleutbildning, här 

med två undantag. En deltagare höll på att genomföra sin utbildning på gymnasienivå 

och en annan deltagare höll på att genomföra sin utbildning på högskolenivå. 

Undersökningsdeltagarna valdes ut baserat på deras ideella engagemang. Alla deltagare 

hade varit engagerade inom den aktuella organisationen runt ett år eller längre. Alla 

deltagare var engagerade inom den sociala inriktningen av den ideella sektorn, de 

arbetade antingen med utbildning och integration eller stöd och hjälp. 

Undersökningsdeltagarna rekryterades på två olika sätt. En del av deltagarna 

kontaktades personligen via email med en förfrågan om att delta i en studie gällande 

motivation till volontärarbete. Dessa deltagare var personer som jag personligen kände 

sedan innan eller vänners bekanta. En del deltagare rekryterades genom ett mail som 

skickades ut till olika ideella organisationer, varpå organisationerna vidarebefordrade 

förfrågan om deltagande till sina volontärer. Intresserade volontärer kunde då anmäla 

intresse för att delta i studien och rekryterades på detta sätt. 

 

Datainsamling 

Data samlades in med hjälp av kvalitativa intervjuer. Intervjuerna var halvstrukturerade, 

fokuserade enligt en intervjuguide samt att tratt-teknik användes. Intervjuerna 

genomfördes av mig, som vid intervjutillfällena hade egen erfarenhet av ideellt arbete 

inom olika organisationer. Till grund för intervjuerna användes en intervjuguide. En 

inledande intervju fungerade som ett test av intervjuguiden, varefter guiden reviderades 

inför de intervjuer som ligger till grund för studien. Intervjuguiden inleddes med breda, 

generella frågor om deltagarens engagemang, exempelvis ombads deltagaren beskriva 

sina uppgifter inom det ideella engagemanget, hur engagemanget började, vad det ger 

deltagaren och vilken betydelse engagemanget har för deltagaren. Utgående från 

deltagarens svar ställdes följdfrågor för att nå en djupare förståelse för deltagarens 

motivation till sitt engagemang. Frågor gällande valet av organisation eller verksamhet 

samt hur deltagaren såg på framtiden i sitt engagemang ställdes också. I slutet av 

intervjun ställdes frågor om demografisk data och livssituation, tidsmässig omfattning 

av engagemanget samt synen på engagemanget som ett jobb eller ett fritidsintresse. 
 

Intervjuerna bokades in på förhand. Intervjuerna genomfördes hemma hos 

undersökningsdeltagarna eller i ett enskilt grupprum på Stockholms universitet. 

Intervjuerna tog ungefär 30 minuter att genomföra och audio upptogs, efter 

godkännande av deltagaren. Undersökningsdeltagarna informerades om att syftet med 

studien var att undersöka motivation till volontärarbete eller ideellt engagemang. 

Undersökningsdeltagarna informerades också om att studien var konfidentiell, att det 

insamlade materialet endast skulle användas i forskningssyfte, att deltagandet var 

frivilligt och när som helst kunde avbrytas samt att undersökningsdeltagarnas identitet 

inte skulle framkomma i den färdiga studien. Efter att intervjun avslutades hade 

deltagarna möjlighet att ställa frågor om studien samt erbjöds möjlighet att ta del av den 

färdiga rapporten. 
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Analys 

Materialet som samlades in genom inspelning av intervjuerna transkriberades till text. 

Som analysmetod användes empiristyrd tematisk analys. De transkriberade intervjuerna 

lästes igenom för att få en överblick av innehållet. Intervjuerna gicks därefter igenom en 

och en, under tiden plockades nyckelord och textstycken ut som ansågs vara relevanta 

för att besvara studiens frågeställning. Därefter sorterades textstyckena och nyckelorden 

in i nio temagrupper, av vilka två grupper integrerades med andra teman, med resultatet 

att sju teman valdes. Nyckelorden och textstyckena från de olika intervjuerna sorterades 

in under respektive tema, varpå texten under varje tema lästes igenom ytterligare en 

gång för att kontrollera att det fanns en röd tråd i de utvalda textstyckena och 

nyckelorden. Under skrivandet av resultatdelen, ansågs vissa textstycken och nyckelord 

som blivit placerade under ett visst tema, passa bättre in under ett annat tema, varpå 

dessa flyttades. Ett helt tema ansågs passa bättre in under ett annat, vilket resulterade i 

sex slutgiltiga teman. Citaten i resultatdelen korrigerades för skillnader mellan tal- och 

skriftspråk. Litteratursökningen gjordes innan, under samt efter datainsamlingen. 

 

 

Resul tat  

 

De huvudteman som framkom i resultatet var Deltagarnas bakgrund, Synen på sig 

själv, Göra skillnad för någon annan, Intresse för samhällsfrågor, Vad engagemanget 

ger tillbaka och Engagemang över tid. Till varje huvudtema framkom ett antal 

underteman (Figur 1). 

 
 

Deltagarnas bakgrund 
Hemförhållanden 

Föräldrarnas politiska värderingar 

Studier och yrkesval 

Internationella influenser 

Likhet 

Tacksamhet och tur 

 

Synen på sig själv 
Öppenhet 

Nyfikenhet 

Aktivitet och ambition 

Demokratiska värden 

 

 

Göra skillnad för någon annan 
Att hjälpa andra 

Bidra till förändring 

Skyldighet att hjälpa 

Empati och medkänsla 

 

Intresse för samhällsfrågor 
Samhällssyn 

Samhällshändelser 

Kollektivt ansvar 

Samhällsbild 

 

Vad engagemanget ger tillbaka 
Välanvänd tid 

Kompetens och personlig utveckling 

Dra nytta av engagemanget 

Komma i kontakt med nya människor 

Grupptillhörighet 

Tanka energi 

Negativa aspekter 

 

 

Engagemang över tid 
Tidstillgång och livssituation 

Ekonomi 

Figur 1. Översikt av huvudteman med tillhörande underteman. 
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Deltagarnas bakgrund 

Studien visade genomgående att deltagarnas barndom, uppväxt, bakgrund och tidigare 

erfarenheter tycktes ha haft betydelse för deras nuvarande ideella engagemang. 

Deltagarna menade att ett visst syn- eller tankesätt alltid har funnits där eller att det är 

någonting som de alltid har haft med sig, som en uppfattning att rötterna till dagens 

ideella engagemang och viljan att hjälpa andra delvis kunde antas hittas tidigt i deras 

liv. 

 

Hemförhållanden. 

Studien visade att deltagarnas anhörigas erfarenheter upplevdes som betydelsefulla. 

Detta kunde utgöras av att deltagarnas föräldrar uppvisade hjälpsamhet mot andra 

människor, vilket medförde ett tankesätt om att man hjälper den som behöver hjälp. 

Nyfikenhet, öppenhet, oräddhet och ansvarstagande hos föräldrarna upplevdes som 

egenskaper som haft betydelse för deltagarnas kommande utveckling i riktning mot ett 

ideellt engagemang. För vissa var det ett öppet och tryggt hem och en bra barndom som 

bidrog till det senare engagemanget, medan andra upplevde problematiska 

familjeförhållanden under uppväxten som indirekt ledde fram till ett ideellt engagemang 

idag. Föräldrar och anhöriga upplevdes också ha påverkat deltagarna genom den 

uppfostran som förekom under barndomen. 
 

Att jag gjorde det hade nog väldigt mycket att göra med dels min bakgrund, att 

mina föräldrar alltid var väldigt hjälpsamma mot folk och det var både ekonomisk 

och överhuvudtaget, man hjälpte till helt enkelt och det finns massor med exempel 

på hur dom gjorde och jag och min syster blev uppfostrade så helt enkelt, det var 

fullständigt naturligt för oss att göra det samma. 

 

Föräldrarnas politiska värderingar. 

Föräldrarnas politiska värderingar upplevdes som en faktor som hade inverkat på 

deltagarnas egna värderingar. I vissa fall framkom att föräldrarnas placering på den 

vänstra sidan av den politiska skalan medförde värderingar som senare indirekt ledde 

fram till ett ideellt engagemang. Även politiskt engagemang hos föräldrarna under 

barndomen kunde bidra till ett bestående intryck som senare inspirerat till eget 

engagemang hos deltagarna. Det allmänna politiska klimatet och synen på politik i 

samhället under uppväxten ansågs också ha kunnat ha en inverkan på deltagarnas egna 

politiska värderingar. 

 

Studier och yrkesval. 

Studien visade att yrkes- och studieval upplevdes ha haft stor betydelse, eftersom dessa 

tidiga val senare ansågs leda fram till det nuvarande engagemanget. I det livsskede när 

valet mellan olika yrken gjordes, framkom att vissa yrken valdes bort till förmån för 

andra. Det ideella engagemanget upplevdes av deltagarna i vissa fall som ett sätt att 

förverkliga de förmågor och intressen som låg till grund för de yrkesval som valdes 

bort. I andra fall hade engagemanget liknande egenskaper som den valda yrkesrollen, 

och blev en förlängning på den, alternativt en fortsättning efter pensionsåldern. Intresse 

för och studier inom ett visst område upplevdes av deltagarna ha haft inverkan på valet 

att söka sig till ett ideellt engagemang, delvis för att få en idé om området kunde vara 

passande för kommande studier och yrkesliv. Sammanhang eller organisationer som 
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bidragit med ett kollektivt tankesätt, exempelvis fackföreningar eller scoutrörelser, 

upplevdes av deltagarna ha inspirerat till det ideella engagemanget. 

 

Internationella influenser. 

En annan återkommande aspekt i studien var förekomsten av internationella influenser i 

deltagarnas liv. En uppväxt i ett mångkulturellt hem eller boende utomlands upplevdes 

ha påverkat det ideella engagemanget. Flertalet deltagare hade rest mycket och började 

göra så redan tidigt i sina liv. Dessa resor bidrog med upplevelser som har påverkat det 

ideella engagemanget. Att ha gått i skola i en internationell miljö och innehavandet av 

en mångkulturell vänskapskrets upplevdes som en faktor till öppenhet och en indirekt 

orsak till att ha tagit sig an nuvarande engagemang. Mångkulturalism kunde även ses i 

val av högre studier och praktikperioder, vilket hade haft en inverkan på valet av ideellt 

engagemang. Det gick i vissa fall att se en tydlig genomgående röd tråd av 

internationella influenser i deltagarnas liv. 

 

Likhet. 

Att själv ha upplevt den situation eller en liknande situation i vilken de berörda inom 

engagemanget befann sig, upplevdes som en faktor som bidragit med förståelse och som 

ökat viljan att engagera sig i den valda verksamheten. Att för deltagaren själv få 

möjlighet att vara den person, som han eller hon själv hade behövt, för någon annan i 

samma situation, upplevdes även öka engagemanget. Att ha en förståelse för en viss typ 

av situation och upplevelsen av att utifrån tidigare egna erfarenheter kunna bidra med 

något till andra i samma situation, upplevdes vara ett motiv till att söka sig till ett ideellt 

engagemang. En egen upplevelse av orättvisa och ojämlikhet uppfattades ha inspirerat 

till det ideella engagemanget. 

 

Tacksamhet och tur. 

Två ständigt återkommande uttryck i resultatet var tacksamhet och tur. Deltagarna 

upplevde att de haft väldigt mycket tur, exempelvis genom att vara födda och leva i 

Sverige. Denna upplevelse av tur kunde ha sitt ursprung i en medvetenhet om 

omvärlden och det samhälle vi lever i men även komma från deltagarnas egna 

upplevelser från andra ställen i världen där skillnaderna upplevts större och tydligare. 

Denna upplevelse eller känsla av tur kunde i vissa fall ta sig uttryck i någonting som 

kunde liknas vid ett dåligt samvete, en skuldkänsla inför de förmåner som blivit en 

givna utan att man av någon särskild anledning gjort sig förtjänt av dem. 

 

…och sen igen till privilegium, jag bara råkar vara född som jag är, det gör att jag 

bara får en massa saker gratis som jag inte har, jag har inte förtjänat det, det bara 

råkar vara så, sedan någon annan som skulle ha exakt samma bakgrund, bara för 

att de ser ut på något annat sätt så kan det påverka jättemycket. 

 

Tacksamhet och tur upplevdes leda till en känsla av att ha det bra i sitt liv, som 

medförde en tanke om att andra borde få samma möjlighet, denna känsla kunde ses som 

en bidragande faktor till deltagarnas ideella engagemang. En upplevelse av att för 

tillfället ha ett bra liv men också inneha en insikt i att det inte alltid behöver fortsätta 

vara så, tycktes kunna inspirera till engagemang. Tacksamhet och tur kunde även 

referera till fysisk ork och hälsa, främst hos de äldre deltagarna i studien, som upplevde 
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att de haft tur att de fortfarande efter pensionen hade en tillräckligt god fysisk form för 

att orka engagera sig, något som de också var tacksamma för. 

 

Synen på sig själv 

Studien visade att vissa värderingar förekom genomgående hos deltagarna. De två som 

var frekvent förekommande och som uttrycktes bokstavligen av deltagarna var öppenhet 

och nyfikenhet. 

 

Öppenhet. 

Öppenhet som beskrivning av sig själv var en upplevelse av att vara öppen inför nya 

upplevelser, saker och fenomen som man inte kände till sedan tidigare. Öppenhet tog 

sig ofta uttryck i oräddhet, en annan egenskap som förekom i deltagarnas beskrivningar 

av sig själva. Detta kom till uttryck i att deltagarna upplevde sig själva som att aldrig ha 

varit rädda för att ta kontakt med andra människor eller sådant som var annorlunda. 

Oräddheten upplevdes som en stor hjälp inom det ideella engagemanget och i vissa fall 

upplevdes att det fanns en direkt koppling mellan att vara orädd och att ha sökt sig till 

ett ideellt engagemang. I vissa fall ansågs det näst intill vara ett krav att vara 

öppensinnad inom ett ideellt engagemang. Andra upplevda krav var att kunna tänka 

annorlunda och inte vara fördömande. 

 

Nyfikenhet. 

En annan genomgående beskrivning som förekom var nyfikenhet. Detta tog sig uttryck i 

viljan att utvecklas, utforska, prova på och lära sig nya saker. Genomgående uttrycktes 

bland deltagarna en vilja att utvecklas och lära sig nya saker. 

 

Min mamma var väldigt öppen och nyfiken på ett positivt sätt för allt, och pappa 

också, så blev hon 97 år också, så länge man är öppen och nyfiken så är det så, 

och det är någonting som jag har som devis på något sätt, så länge man är nyfiken 

blir man också gammal. 

 

I studien framkom tydligt att utveckling upplevdes som viktigt. Detta framkom speciellt 

bland de äldre deltagarna, som uttryckte att de även efter pensionsåldern ville fortsätta 

utvecklas, exempelvis genom att gå kurser inom ämnen som de tidigare inte hade varit i 

kontakt med. Nyfikenheten kom även till uttryck i viljan att lära känna världen och i den 

nya personer, kulturer och länder. Att själv skapa sig en egen uppfattning om omvärlden 

uppfattades som betydelsefullt och som någonting som ett ideellt engagemang kunde 

bidra till. 

 

Aktivitet och ambition. 

En annan del av deltagarnas beskrivning av sig själva som upplevdes påverka tendensen 

att engagera sig ideellt var aktivitetsnivå och ambition. Denna syn på sig själv 

uppfattades som att se utmaningar istället för problem och lärdomar istället för 

misslyckanden. Deltagarna upplevde sig själva som att vara drivna, ha höga 

energinivåer och en vilja att åstadkomma saker i livet. En stor vilja att jobba, att gilla att 

jobba och ha många aktiviteter på agendan samt vetskapen att man klarar av en stor 

arbetsbörda underlättade beslutet att engagera sig ideellt. 
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Demokratiska värden. 

Värderingar som kom till uttryck var i mångt och mycket demokratiska värden, så som 

allas lika värde, antirasism, mångfald, jämlikhet, rättvisa och en syn att alla borde ha 

samma möjligheter i livet. Studien visade att dessa i vissa fall även tangerade politiska 

värderingar, som i vissa fall uttrycktes befinna sig på den vänstra sidan av den politiska 

skalan. Uppfattningen att ett engagemang skall fungera som ett ömsesidigt utbyte, inte 

att den ena parten skall hjälpa den andra, belyste uppfattning om jämlikhet. Uttrycket 

”ideellt tänk” var ett exempel på hur tankesättet bakom ett ideellt engagemang 

upplevdes. Detta uttryck ansågs bestå av viljan att göra någonting meningsfullt, att 

utföra en aktivitet eller ett engagemang som gick i linje med deltagarnas värderingar. 

Deltagarna upplevde att engagemanget kändes rätt, kändes som rätt plats för dem eller 

ingav en känsla av att ha hittat hem, en uppfattning som gav uttryck för en upplevelse 

av att engagemanget stämde överens med deltagarnas värderingar. 

 

Göra skillnad för någon annan 

Medkänsla, medmänsklighet, empati och förståelse framkom i studien som känslor som 

fanns bakom ett ideellt engagemang.  

 

Att hjälpa andra. 

Att vilja hjälpa andra fanns som ett genomgående mönster i studien. Detta framkom 

som en vilja att hjälpa, i de flesta fall andra människor som upplevdes ha det sämre eller 

som för tillfället befann sig i en svår situation. Kapaciteten och förmågan att kunna 

bidra med någonting som har betydelse eller ger glädje åt någon annan, framkom som 

viktiga faktorer till det ideella engagemanget. Att se att ens bidrag gör skillnad för 

någon annan och att man med sina egna förmågor, kunskaper och egenskaper kunde 

hjälpa eller få en annan person att må bättre, upplevdes ge en känsla av tillfredsställelse. 

 

Bidra till förändring. 

En uppfattning bland deltagarna var att den typ av organisationer som lockade till 

engagemang var sådana där verksamheten bidrog till en förändring i samhället. Studien 

visade att när uppfattningen var att omvärlden eller krafter i samhället gick åt ett upplevt 

felaktigt håll, kunde ett ideellt engagemang ge upplevelsen av att bidra till en förändring 

åt motsatt håll. Att bidra till förändring upplevdes bland deltagarna ge en god känsla av 

att inte bara sitta och titta på, men att själv engagera sig för vad man tror på. 

Engagemanget blev då ett sätt att hantera en känsla av vanmakt och frustration inför 

rådande situation. Insikten att hjälpen faktiskt gjorde en reell skillnad, att det fanns 

möjlighet att bidra till en förändring för någon annan och framför allt att få detta 

bekräftat upplevdes som starka motiv till ideellt engagemang. 

 

Skyldighet att hjälpa. 

Studien visade att när upplevelsen av att behovet av hjälp var stort och att det egna eller 

organisationens engagemang inte räckte till kunde en känsla av vanmakt uppstå, inför 

faktumet att vilja hjälpa men inte vara tillräcklig. Detta bidrog till en känsla av 

skyldighet att hjälpa andra på de sätt man kunde om man hade den möjligheten. Att ha 

en insikt om att man för tillfället befann sig på en sådan position att man hade möjlighet 

att hjälpa upplevdes som ett motiv till att engagera sig. Ett motiv till att hjälpa någon 

kunde också vara en tanke om att själv få hjälp ifall man skulle befinna sig i samma 

situation, en typ av ömsesidigt utbyte, dock mellan vitt skilda personer som övergick i 
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något som liknade ett kollektivt samvete och ett allmänt ansvar att hjälpa människor i 

behov av hjälp. 

 

Empati och medkänsla. 

Empati och medkänsla framkom i studien som bakomliggande faktorer till ideellt 

engagemang. En förmåga att kunna sätta sig in i en annan persons situation och ha en 

förståelse för de bördor någon annan bär på karaktäriserade empatin. Ett stort intresse 

för människor och hur de mådde och kände, uttrycktes bidra till en empatisk inställning. 

Empatin kunde visas för personer som deltagarna träffade och hade en personlig kontakt 

med, men även för närstående till dessa personer som man hörde berättas om eller 

personer man endast hade läst om eller sett på bild, vilket tycktes visa på en väl 

utvecklad empatisk förmåga hos deltagarna. 

 

Vi är ändå människor, det är bara det att vad föds vi till och vad föds de till, de 

flyr hit med livet som insats, det som vi i princip tar för givet […] Det är 

människor precis som du och jag och de behöver hjälp och kan man hjälpa så gör 

man det man kan. 

 

I vissa fall upplevdes empatin som starkast när deltagarna blev konfronterad med en 

annan persons konkreta situation och genom en egen upplevelse fick förståelse för hur 

någon annan hade det, vilket kunde leda till ett beslut att engagera sig ideellt. Ett 

hjälpbehov som tidigare uppfattats som avlägset och inte ”in på bara skinnet”, 

upplevdes då som mer angeläget och trängande. I studien framkom att deltagarna 

upplevde en typ av identifikationsprocess där skillnaden mellan självet och andra 

suddats ut. Detta karaktäriserades av en människosyn där deltagarna ansåg att alla är 

lika värda och att vi alla är människor, detta gjorde att ett ideellt engagemang upplevdes 

som någonting självklart, vilket fungerade som ett motiv till engagemanget. 

 

Intresse för samhällsfrågor 

I studien framkom intresse för samhället, samhällsfrågor, rättssystemet och politiska 

frågor som motiv till ideellt engagemang. Återkommande var en upplevelse bland 

deltagarna av att världen och samhället ser ut på ett visst sätt idag och att detta tillstånd 

inte är det tillstånd som uppfattas som idealiskt. Denna uppfattning om diskrepans 

upplevdes bidra med motiv till att engagera sig ideellt. 

 

Samhällssyn. 

Samhällssynen hos deltagarna behandlade ofta värden som rättvisa och jämlikhet. I 

studien uttrycktes uppfattningen att i ett bra samhälle borde inte göras åtskillnad mellan 

människor av exempelvis olika etnicitet, utan att mångfald skall förespråkas. Om detta 

inte upplevdes vara en realitet i nuläget, kunde det fungera som motiv till ett ideellt 

engagemang. En annan syn som framkom var att dialog och möten mellan människor är 

det som på sikt skapar ett hållbart samhälle. En känsla av att vi som lever i ett samhälle 

är ett kollektiv ansågs vara viktigt för att samhället skall hålla ihop och fungera samt för 

att lösa samhällsproblem. Detta synsätt kunde antas underlätta valet att inleda ett ideellt 

engagemang. Överenstämmelsen mellan individens och organisationens samhällssyn 

bidrog till en tro på de aktiviteter som utfördes inom engagemanget samt förstärkte tron 

på att arbetet var viktigt. 
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Samhällshändelser. 

En specifik samhällshändelse relaterad till något som upplevdes som ett problem i 

samhället tycktes kunna väcka tanken på och viljan att engagera sig ideellt. En specifik 

händelse eller upplevelse kunde även synliggöra och accentuera ett problem eller en 

brist i samhället som deltagarna möjligen varit medvetna om, dock kom händelsen att 

bli gnistan som inledde det ideella engagemanget. Ett ideellt engagemang kunde föregås 

av känslor av maktlöshet, sorg, frustration och irritation inför denna typ av händelser. 

Medvetenheten om dessa händelser kunde bidra med motiv till att engagera sig ideellt, 

viljan att bidra till något som deltagarna upplevde att samhället inte bryr sig om eller har 

resurser att tillhandahålla. Ett ideellt engagemang kunde också hjälpa till att kanalisera 

dels ett individuellt engagemang för samhället och det deltagarna trodde på, men också 

känslor av maktlöshet och ilska som kom av ett upplevt orättvist samhälle. 

 

Kollektivt ansvar. 

En uppfattning bland deltagarna var att det är viktigt att bidra till samhället för att det 

skall fungera optimalt, tanken om en typ av kollektivt ansvar, ett ansvar för samhället 

som inte endast faller på staten utan som inbegriper alla samhällets medborgare. 

 

Man måste bidra till samhället på något sätt, samhället fungerar inte om inte alla 

vi som är en del av samhället också kanske gör saker på ideell (basis), alltså 

hjälper våra medmänniskor helt enkelt, och det tror jag är en ganska stark 

värdering hos mig. 

 

Studien visade att det upplevdes som viktigt att ta del i och underlätta för olika 

samhällsfunktioner på ett konkret sätt. Denna syn på samhället kunde antas bidra till att 

ett ideellt engagemang föll sig naturligt. Ett ideellt engagemang upplevdes hos 

deltagarna kunna bidra till en känsla av att delta i samhällsfunktionerna och att dra sitt 

strå till stacken vad gäller ett upplevt kollektivt ansvar. 

 

Samhällsbild. 

Ett ideellt engagemang uppfattades av deltagarna som ett sätt att utmana och förändra 

sin samhällsbild, att få en mer korrekt, informerad och riktig bild och en djupare 

förståelse av och större insyn i hur samhället faktiskt ser ut idag. Detta upplevdes som 

viktigt och något som kunde uppnås genom ett ideellt engagemang. Ett engagemang 

kunde också ge möjligheten att möta grupper i samhället som deltagarna vanligtvis inte 

skulle ha kommit i kontakt med, vilket upplevdes berika och utmana den samhällsbild 

som deltagarna hade. Samhällsintresset kunde även i vissa fall ses öka i och med 

engagemanget, eftersom intresset upplevdes kunna underlätta genomförandet av 

engagemanget på ett tillfredställande sätt. 

 

Vad engagemanget ger tillbaka 

I studien framkom att det ideella engagemanget genomgående upplevdes ge mycket 

tillbaka till deltagarna och att detta var ett starkt motiv till att engagera sig ideellt. 

 

Välanvänd tid. 

Ett ideellt engagemang upplevdes ofta av deltagarna som någonting som kunde bidra 

med en vettig sysselsättning. Engagemanget upplevdes ge rutiner, någonting att planera 

sin tid utefter. Detta hade speciellt betydelse bland deltagare som hade nått 
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pensionsåldern, och innan haft yrkesverksamma liv. Av betydelse var också att den 

ideella verksamheten upplevdes som meningsfull, och att uppgifterna inom 

engagemanget upplevdes som det samma. Insikten att man har gjort och åstadkommit 

någonting och har kunnat bidra med något till någon annan skänkte en direkt 

tillfredsställelse. 

 

Kompetens och personlig utveckling. 

Studien visade att det ideella engagemanget var ett sätt för deltagarna att få användning 

för sin kompetens och sina kunskaper. Att se att ens kompetens kom till användning och 

var till nytta för andra upplevdes ge en stor tillfredsställelse. Utmaningar och 

möjligheten att utmana sig själv inom engagemanget gav deltagarna en chans till 

utveckling. Feedback på insatsen, att få respons på och uppskattning för det arbete som 

lagts ner på en uppgift, upplevdes av deltagarna som en mycket betydelsefull del av 

engagemanget. Det ideella engagemanget upplevdes även bidra till en upplevelse av att 

växa som person, att utvecklas såväl inom engagemanget som att utvecklas som 

människa. Engagemanget upplevdes även kunna inspirera deltagarna till att bli bättre 

människor, genom att via engagemanget få en större förståelse för omvärlden och för 

andra grupper i samhället. 

 

Dra nytta av engagemanget. 

I studien framkom att ett ideellt engagemang inte nödvändigtvis utfördes med endast 

altruistiska motiv som grund, men även kunde grunda sig i självcentrerade motiv. 

 

Att engagera mig frivilligt har jag också gjort för att jag har tänkt att det varit bra 

för mitt CV, det hänger ju ihop med att jag gärna vill jobba med något som liknar 

[…] Så det är ju inte bara för att göra något gott utan det är ju också för att jag tror 

att det kan hjälpa mig. 

 

Motiven till ett ideellt engagemang kunde alltså delvis grunda sig i en önskan att kunna 

förvärvsarbeta inom liknande verksamheter, varpå engagemanget bidrog till ett bra CV, 

referenser eller kunskaper och erfarenheter som kunde likställas med annan 

arbetslivserfarenhet. Dessa tendenser hittades främst hos de yngre deltagarna i studien. I 

studien framkom även att engagemanget kunde uppfattas som en typ av 

kompetensutveckling, där kunskaper och erfarenheter från engagemanget kunde 

överföras till yrkeslivet eller fungera som en utökning av deltagarnas kompetens. Den 

ideella verksamheten ansågs bidra med en informell miljö, vilken underlättade för 

deltagarna att prova på uppgifter som upplevdes som svåra. Genom att klara av dessa 

uppgifter inom engagemanget, upplevde deltagarna att det professionella 

självförtroendet växte. 

 

Komma i kontakt med nya människor. 

Genom engagemanget upplevde deltagarna att det fanns stora möjligheter att träffa och 

lära känna nya personer och lära sig mer om världen, vilket upplevdes som 

betydelsefullt. Engagemanget ansågs även kunna ge upphov till kontakt med människor 

och situationer som deltagarna annars inte skulle ha kommit i kontakt med. Att träffa 

människor som befann sig i annorlunda situationer, upplevdes kunna ge perspektiv och 

en ny syn på deltagarnas egna liv. Speciellt mötet mellan människor upplevdes som 

viktigt och att genom berättelser, samtal, diskussioner och livsöden som berättas, få en 
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insikt i andra människors liv och livsvillkor. Att genom engagemanget få kunskap om 

omvärlden och bli påmind om allas våra olikheter bidrog till en tolerant inställning, 

vilket upplevdes som positivt. 

 

Grupptillhörighet. 

Att vara en del av en grupp, uppleva tillhörighet och finns i ett sammanhang framkom i 

studien som viktiga aspekter av det ideella engagemanget. När deltagarna såg sig själva 

i relation till andra inom engagemanget, kunde en upplevelse av att ha en roll eller 

funktion infinna sig, vilket bidrog till en känsla av att vara betydelsefull. Detta kunde 

även medföra att engagemanget gavs en större vikt i volontärernas liv. Volontärer inom 

en verksamhet kunde också utgöra en grupp som träffades för social samvaro utanför 

engagemangets ramar och därmed bidrog med en känsla av grupptillhörighet till den 

enskilda individen. Att engagera sig ideellt kunde även fungera som ett sätt att 

kontinuerligt komma i kontakt med människor och bli delaktig i en grupp efter 

pensionsåldern, ett sammanhang som kunde saknas efter att ett förvärvsarbete avslutats. 

Det ideella engagemanget kunde innebära att deltagarna kom i kontakt med människor 

som liknade dem själv, exempelvis gällande värderingar och samhällssyn. Detta kunde 

bidra till en starkare samhörighets- och gruppkänsla, genom en upplevelse av att inte 

kämpa ensam för det man tror på, utan att det också finns andra som tror på och kämpar 

för samma sak. Att träffa och komma i kontakt med andra likasinnade kunde bidra till 

en känsla av hopp, att faktiskt kunna göra skillnad genom engagemanget. Insikten att 

det fanns andra som kämpade för samma sak kunde vidare bidra till ett ökat 

engagemang. 

 

Tanka energi. 

Även om ett ideellt engagemang krävde tid och energi, framkom i resultatet också 

upplevelsen av att få energi tillbaka från engagemanget. Deltagarna upplevde att de gav 

mycket av sig själva men att de också fick väldigt mycket energi tillbaka från sina 

engagemang. En upplevelse av att kunna koppla bort och bara fokusera på uppgifterna 

inom engagemanget när de utfördes kunde medföra att engagemanget fungerade som ett 

andrum i vardagen för deltagarna. Det ideella engagemanget beskrevs ofta av deltagarna 

som någonting som upplevdes som väldigt roligt att utföra. Förmedlande av skratt och 

glädje mellan volontärer och människor som fick hjälp genom engagemanget bidrog till 

positiva känslor, denna ömsesidiga glädje upplevdes som viktig. 

 

Jag tycker att det ger jättemycket och sedan ger det ringar på vattnet, man känner 

att man vill göra mer och mer och mer, jag känner att det skall bli jättekul att bli 

pensionär, det finns ju hur mycket som helst att göra […] Mitt riktiga jobb är ju 

ingenting mot hur roligt det är att göra det här. 

 

Negativa aspekter. 

Även om ett ideellt engagemang onekligen upplevdes som oerhört berikande av de 

flesta deltagare, framkom även negativa aspekter i studien. En av dessa var upplevelsen 

av att inneha ett stort ansvar inom engagemanget, vilket bidrog till en ökad stress i 

deltagarnas liv. En upplevelse av att engagera sig för mycket som volontär kunde uppstå 

när engagemanget gällde någonting som låg deltagarna varmt om hjärtat. Detta kunde 

medföra en känsla av att behöva sätta upp gränser för sig själv inom engagemanget, 

vilket ibland upplevdes som en utmaning. Ibland kunde engagemanget också ge en 
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känsla av misslyckande eller att inte ha kunnat bidra med någonting till engagemanget, 

vilket medförde negativa känslor hos volontären. 

 

Engagemang över tid 

 

Tidstillgång och livssituation. 

En förutsättning för ett ideellt engagemang var genomgående tillgången till tid, eller en 

upplevelse av att ha tillräckligt med tid över. Att ha få andra aktiviteter som upptog 

deltagarnas tid, speciellt när upplevelsen var att ha för mycket tid till förfogande, kunde 

medföra att en del av den tiden valdes att läggas på ett ideellt engagemang. I studien 

framkom att det ideella engagemanget ansågs fortsätta så länge det var praktiskt möjligt 

rent tidsmässigt. En förhoppning bland deltagarna kunde vara att i en framtida 

livssituation ha mera tid till förfogande och på så sätt kunna lägga ner ännu mer tid på 

ett ideellt engagemang. En begränsande faktor framkom vara olika livshändelser. Att 

deltagarnas livssituation drastiskt skulle förändras och att då tid eller energi skulle 

saknas till ett engagemang på grund av detta, eller att engagemanget inte längre skulle 

passa in i deras livssituation. I den situation där det fanns en önskan att jobba med 

någonting snarlikt till engagemanget, uttrycktes att ett jobb inom samma område skulle 

kunna leda till att engagemanget avslutades. I studien framkom att engagemanget skulle 

komma att fortsätta så länge orken och de fysiska förutsättningarna för ett engagemang 

fanns kvar. En upplevelse av att ha tillräckligt med tid och energi i kombination 

framkom vara en god förutsättning för att åta sig ett ideellt engagemang. En annan 

uppfattning var att det ideella engagemanget skulle komma att fortsätta så länge det 

upplevdes som roligt att utföra och deltagarna upplevde att de kunde bidra med något 

till engagemanget. 

 

Ekonomi. 

Att efter pensionsåldern befinna sig i en situation där deltagarna var nöjda med sin 

ekonomiska situation, framkom bidra till goda förutsättningar för ett ideellt 

engagemang. Att inte ha så goda ekonomiska förutsättningar, exempelvis som student, 

kunde å andra sidan innebära att deltagarna ifrågasatte sitt ideella engagemang eller inte 

inledde ett, även om viljan till ett engagemang fanns. Vad gäller alternativet, att ha 

möjligheten till betalning för sin insats inom ett ideellt engagemang, upplevdes detta 

kunna ändra karaktären på engagemanget. 
 

Vi fick frågan om vi ville få någon ersättning, betalt för det, och jag kände genast 

då att det var inte därför jag började, jag vill inte få en ersättning för det, på något 

sätt så ändras då villkoren samtidigt som varför jag är där, då jobbar jag hellre 

heltid med något och har det här vid sidan av. 

 

Det ideella engagemanget inleddes på vissa premisser efter ett visst mentalt ramverk, 

där betalning för insatsen inte upplevdes tillföra någonting mer utöver det som 

engagemanget redan gav. Ett ideellt engagemang upplevdes skilja sig från ett 

förvärvsarbete just i att det utfördes av vilja och inte i utbyte mot en lön. 

 

 

 

 



16 

 

Diskussion 

 

Syftet med studien var att genom intervjuer få en fördjupad förståelse för människors 

motiv till ideellt engagemang och volontärarbete. Sammanfattningsvis framträdde ett 

flertal olika motiv bakom det ideella engagemanget hos deltagarna och motiven var ofta 

sammanlänkade med varandra. I deltagarnas bakgrund framkom ett antal faktorer som 

tycktes ha påverkat det ideella engagemanget, så som hemförhållanden, studier och 

yrkesval samt en känsla av tacksamhet och tur. Deltagarnas värderingar och 

samhällssyn samt samhällsintresse tycktes också ha en inverkan på viljan att engagera 

sig ideellt. Även en vilja att hjälpa andra och bidra till samhället framkom som motiv att 

söka sig till ett ideellt engagemang. Deltagarna upplevde i hög grad att deras 

engagemang gav väldigt mycket tillbaka, exempelvis i form av erfarenhet, möte med 

nya människor, energi och grupptillhörighet. 

 

Deltagarnas bakgrund 

I föreliggande studie framkommer deltagarnas bakgrund vara av stor betydelse för deras 

ideella engagemang. Hemförhållanden och uppfostran upplevs vara av vikt. Föräldrar 

eller andra betydelsefulla personer i deltagarnas liv framställs ha fungerat som 

förebilder för eller ha påverkat värderingar eller politiska åsikter hos deltagarna. Genom 

att ha en stor betydelse i deltagarnas liv har dessa personer direkt inspirerat eller bidragit 

med värderingar som påverkat deltagarnas vilja att engagera sig ideellt. Dessa fynd i 

resultatet kan relateras till teorin om inre motivation (Reeve, 2015), enligt vilken motiv 

till att en uppgift utförs utgår från personens självbild. Förebilder kan ses fungera som 

en inspiration till att vilja bli som den personen, och på så sätt bidra till att forma en 

persons självbild till att vara en person som vill engagera sig ideellt. I en studie av 

Mustillo, Wilson och Lynch (2004), framkommer att familjen spelar en viktig roll för 

viljan att engagera sig ideellt. Studien visar att personer med föräldrar som har 

engagerat sig ideellt och fungerat som förebilder, har en större benägenhet att själva 

inleda ett ideellt engagemang. 

 

Yrkesliv och studier upplevs vara en annan faktor som påverkar engagemanget. 

Antingen befinner sig engagemanget inom samma verksamhetsområde som deltagarnas 

valda yrke eller så skiljer det sig från deras yrke och är därmed ett sätt att förverkliga 

egenskaper som inte får plats inom yrkesrollen. Engagemanget blir då ett sätt för 

deltagarna att få användning för och utvidga sin kompetens, vilket relaterar till 

tillfredsställelse av kompetensbehovet (Ryan & Deci, 2008, refererat i Reeve, 2015). 

Kompetensbehovet, som ett av de psykologiska behoven inom SDT, involveras när en 

person får användning för sin kompetens och specifikt inom ideellt engagemang, kan 

hjälpa någon annan med sina kunskaper. Tillfredsställelse av det här behovet 

tillsammans med de två andra psykologiska behoven kan leda till inre motivation hos 

volontären. 

 

Att kunna identifiera sig med den som står i behov av hjälp, framkommer bidra till och 

även öka viljan att hjälpa hos volontären. Känslan av tacksamhet och uppfattningen att 

ha haft tur i livet är frekvent återkommande hos deltagarna och upplevs bidra till viljan 

att ge någonting tillbaka eller till och med en känsla av skyldighet att göra så. Känslan 

av tacksamhet och tur upplevdes föregås av en stor medvetenhet om omvärlden samt en 

värdering om rättvisa och jämlikhet. Dessa inslag i materialet kan relateras till studien 
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av Dach-Gruschow (2011), i vilken framkommer att beteendemönstret i stort hos 

volontärer ofta visar sig vara altruistiskt. Altruism kan härledas till en känsla av empati, 

vilken inom ideellt arbete resulterar i en vilja att hjälpa andra. Deltagarnas uttryck av att 

ett visst syn- eller tankesätt alltid har funnits där eller att alltid ha haft det med sig, 

föreslår att motiv till ideellt engagemang skall ses ur ett längre tidsperspektiv. 

 

Göra skillnad för någon annan 

I föreliggande studie framkommer öppenhet och nyfikenhet som två viktiga 

förhållningssätt hos deltagarna. Öppenhet upplevs bidra till oräddhet inför sådant som är 

okänt, och underlättar i mötet med nya människor och situationer, vilka ofta 

förekommer inom ett ideellt engagemang. Nyfikenheten tar sig i deltagarna uttryck i en 

vilja att utveckla sig själva och prova på nya saker. Öppenhet och nyfikenhet som 

egenskaper kan ses som kompletterande och går delvis in i varandra, varpå båda 

uppfattas vara av stor vikt för ett ideellt engagemang. I en studie av Brown och Taylor 

(2015), framkommer att öppenhet till nya erfarenheter som personlighetsdrag, positivt 

påverkar antalet timmar som volontärer lägger ner på sitt engagemang. Detta resultat 

går i linje med resultatet i föreliggande studie, som också visar att öppenhet har 

betydelse för det ideella engagemanget. 

 

Vidare framkommer i resultatet att deltagarna upplever sig själva som aktiva och 

ambitiösa personer. Demokratiska värden, så som rättvisa och jämlikhet, återkommer 

som viktiga värden hos deltagarna. Deltagarnas upplevelse av att engagemanget kändes 

rätt och känslan av att ha hittat hem, föreslår att engagemanget överensstämmer med 

deltagarnas värderingar. 

 

Medkänsla och empati hos deltagarna framkommer i resultatet i föreliggande studie som 

viktiga för det ideella engagemanget. Att som volontär kunna hjälpa någon annan eller 

bidra till att en annan person mår bättre, bidrar till en känsla av tillfredsställelse och en 

upplevelse att vara behövd hos deltagarna. Även här bidrar engagemanget till att 

deltagarna får användning för sin kompetens. Att de med sina personliga egenskaper 

och kunskaper kan bidra till att hjälpa en annan människa, relaterar till tillfredsställelse 

av kompetensbehovet inom SDT (Ryan & Deci, 2008, refererat i Reeve, 2015). 

 

Engagemanget upplevs också som ett sätt att kanalisera känslor av orättvisa och 

frustration, genom att konkret kunna hjälpa till och bidra till samhället. Att på detta sätt 

ta kontroll över sina känslor och göra ett aktivt val för det man tror på relaterar till det 

psykologiska behovet av autonomi (Ryan & Deci, 2008, refererat i Reeve, 2015). 

Resultatet i föreliggande studie går i linje med resultatet i studien av Moisset de 

Espanés et al. (2015), i vilken framkommer att viljan att hjälpa andra starkt påverkar 

motivationen att engagera sig ideellt. Annan forskning visar också på att altruistiska 

motiv är frekvent förekommande som motivation till ideellt engagemang (Cnaan & 

Goldberg-Glen, 1991; Moisset de Espanés et al., 2015; Veludo-de-Oliveira et al., 2015; 

Warburton et al., 2001). 

 

Intresse för samhällsfrågor 

Resultatet i föreliggande studie visar att samhällsfrågor upplevs som viktiga av 

deltagarna. Återkommande hos deltagarna är en upplevelse av att samhället kunde 

fungera bättre och detta blir ett motiv för deltagarna att engagera sig ideellt, att bidra till 
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en förändring. Synen på samhället som ett kollektiv och uppfattningen att detta medför 

ett kollektivt ansvar för samhällsfunktionerna är ett annat motiv till ideellt engagemang. 

Engagemanget kan också fungera som ett sätt att kanalisera sitt samhällsengagemang på 

och uppnå en känsla av att bidra till de förändringar deltagarna anser behövas i 

samhället. I en studie av Finkelstein (2010), framkommer att kollektivism hos 

volontärer bidrar till starkare altruistisk motivation till det ideella engagemanget samt 

att kollektivism även bidrar till skapandet av en volontärsidentitet hos volontären. 

 

Vad engagemanget ger tillbaka 

Ett ideellt engagemang ger mycket tillbaka till deltagarna visar resultatet i föreliggande 

studie. Ett engagemang upplevs vara en vettig sysselsättning och genom att kunna bidra 

med något till någon annan upplevs en direkt tillfredsställelse hos deltagarna. Enligt 

resultatet kan engagemanget ge möjlighet till utmaning och utveckling av sig själv, 

vilket upplevs som stimulerande av deltagarna. Att få respons på och uppskattning för 

den tid som lagts ner på engagemanget upplevs vara av stor betydelse. Detta kan 

härledas till en känsla av att vara behövd, en upplevelse av att fylla en funktion i ett 

sammanhang. Att använda sin kompetens och få respons på insatsen kan relateras till 

kompetensbehovet, ett av de tre psykologiska behoven (Ryan & Deci, 2008, refererat i 

Reeve, 2015). Enligt SDT leder tillfredsställelse av de tre psykologiska behoven till 

engagemang inför de uppgifter och sammanhang som involverar behoven, vilket även 

kan relateras till inre motivation. 

 

Resultatet i föreliggande studie visar att engagemanget upplevs vara ett sätt att komma i 

kontakt med nya människor som deltagarna vanligtvis inte skulle komma i kontakt med. 

Mötet med andra människor upplevs som en mycket betydelsefull del av engagemanget. 

Att vara en del av en grupp och uppleva tillhörighet uppfattas även vara betydelsefullt. 

Grupptillhörigheten kan också utgöras av att komma i kontakt med människor som tror 

på samma sak som en själv, vilket kan medföra ett ökat engagemang i och med 

vetskapen om att det finns andra människor som kämpar för samma sak. Att upprätta 

relationer till andra människor och vara en del av en grupp relaterar till tillfredsställelse 

av tillhörighetsbehovet (Ryan & Deci, 2008, refererat i Reeve, 2015). Att skapa 

relationer till andra människor och samhörighet till grupper är sätt att tillfredsställa 

tillhörighetsbehovet, vilket tillsammans med de andra psykologiska behoven kan leda 

till inre motivation. I tidigare forskning framkommer att relationen till andra volontärer 

är viktig för att motivationen till ett ideellt engagemang skall upprätthållas, volontärer 

med många positiva relationer till andra volontärer tenderade att ha en starkare 

motivation till sitt engagemang (Nencini et al., 2016; Pavey et al., 2011). Dessa resultat 

går i linje med resultatet i föreliggande studie. 

 

I resultatet i föreliggande studie framkommer att i första hand altruistiska motiv 

förekommer som motiv till det ideella engagemanget, även om ett fåtal egoistiska motiv 

också hittades. Studien av Dach-Gruschow (2011), visar att även om de primära 

motiven till ett engagemang är självcentrerade, kan det övergripande beteendemönstret 

fortfarande vara altruistiskt, vilket går i linje med resultatet i föreliggande studie. Även 

studien av Cnaan och Goldberg-Glen (1991), visar på att altruistiska och egoistiska 

motiv förekommer överlappande, att volontärer agerar utifrån båda typerna av motiv i 

ett ideellt engagemang. Detta ger en insikt om att det inte är ändamålsenligt att bedöma 
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de enskilda motiven utifrån deras karaktär, utan att det är nödvändigt att betrakta alla 

motiv som en helhet för att få en uppfattning om motivationen till ett engagemang. 

 

Engagemang över tid 

Resultatet i föreliggande studie visar på att tillräckligt med tid och energi är en 

förutsättning för ett ideellt engagemang. En trygg ekonomisk situation upplevs inverka 

positivt på möjligheten till ett engagemang, medan motsatsen har en negativ inverkan. 

Livshändelser som förändrar förutsättningarna för engagemanget kan verka begränsande 

eller leda till att engagemanget avslutas helt. En uppfattning som framkommer i 

resultatet är också att engagemanget kommer att fortsätta så länge det upplevs som 

roligt och deltagarna upplever att de kan tillföra något till engagemanget. Detta resultat i 

föreliggande studie går i linje med resultatet i studien av Cnaan och Goldberg-Glen 

(1991), i vilken framkommer att ett ideellt engagemang tenderar att fortsätta så länge 

upplevelsen är givande och tillfredsställande för volontären. 

 

Metoddiskussion 

Valet av intervju som metod valdes med avsikt att uppnå bredd och djup i data. Vid 

genomförandet av intervjuerna innehades ingen tidigare erfarenhet av intervjumetodik 

eller tolkning av intervjusvar, vilket kan ha bidragit till en viss knapphändighet i starten 

av datainsamlingen. För att parera detta genomfördes flera pilotintervjuer, vilka studiens 

handledare återkopplade på. Jag hade själv erfarenhet av ideellt arbete från olika 

organisationer vid inledandet av studien, vilket kan ha påverkat förförståelsen genom en 

större insikt i vad ett ideellt engagemang innebär. Dock uppfattades inte denna 

förförståelse påverkade datainsamlingen negativt. Ett fåtal deltagare i studien var sedan 

tidigare personliga bekanta, vilket kan ha påverkat intervjusituationen och vilka 

förväntningar deltagarna hade på den samt de frågor som ställdes. Detta uppfattades 

dock inte ha en negativ inverkan under intervjutillfällena. 

 

Bland deltagarna i denna studie återfinns såväl personer utan uttalat ansvar inom sitt 

engagemang som personer med någon typ av nyckelposition, exempelvis ansvar för 

organisationens drift eller samordning. Denna spridning i urvalet uppfattas bidra till den 

kvalitativa generaliserbarheten. Samtliga deltagare genomförde sitt engagemang i 

Stockholmsområdet, vilket medförde att resultatet i studien främst kan relateras till en 

storstadsregion. Dock var syftet med studien inte att nå en geografisk spridning och det 

finns inget i tidigare forskning som tyder på att svensk regionalgeografi kan väntas 

påverka motiven till ideellt engagemang. 

 

Slutsats och framtida studier 

Studien antyder att det för varje enskild individ inte finns ett enkelt motiv till det ideella 

engagemanget, utan istället framträder ett nätverk av motiv som kopplar i varandra och 

mynnar ut i det ideella engagemanget. Motivationen kan ha sin grund i vitt skilda 

faktorer, så som uppväxt, yrkesval eller värderingar. Dessutom tycks motiven länka i 

varandra och bilda en kedja som leder fram till deltagarnas vilja att engagera sig ideellt. 

 

Resultatet i föreliggande studie är i linje med tidigare forskning på området och bidrar 

till den med en mer nyanserad subjektiv aspekt av motivation till ideellt engagemang. 

En stor del av tidigare forskning har utförts i andra länder, vilket medför att motivation 

till ideellt engagemang kan ses som ett multikulturellt fenomen och att resultaten inte är 
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geografiskt bundna. Föreliggande studie bidrar även med ett svenskt perspektiv till 

tidigare forskning. För kommande forskning vore det av intresse att studera motivation 

till ideellt engagemang ur ett mer holistiskt perspektiv, där exempelvis volontärernas 

bakgrund och syn på sig själva inkluderas. Detta skulle kunna bidra till en mer 

omfattande bild av vilka motiv som föreligger ett ideellt engagemang och ge en bättre 

helhetsbild av vad som gör att en person väljer att engagera sig ideellt.  
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