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Sveriges föreningsliv bygger till största delen på frivilliga insatser och en stor del av  

Sveriges befolkning är mycket aktiva i föreningar runt om  i landet. Det satsas även 

stora summor pengar årligen till de ideella organisationerna.  

Studier visar att motiven till frivilligt socialt arbete har förändrats. Från att ha varit med 

avsikt att göra något för någon annan till att idag handla om att individen vill ha 

någonting tillbaka för sitt engagemang.  

Syftet med studien är att beskriva och analysera vad som motiverar människor till att 

engagera sig i frivilligt socialt arbete. Frågorna som ställdes utgick från vilken 

betydelse altruismen, egoismen och individualiseringen har för att motivera 

människor till att engagera sig i frivilligt socialt arbete? 

Studien har en kvalitativ insats. Datainsamling har skett genom intervjuer. 3 intervjuer 

i en kyrka och 3 intervjuer i en idrottsförening. Materialet har analyserats genom en 

emperikopplad analys där teorin SDT använts. 

Resultatet visar att positiv feedback, social samhörighet, självbestämmande och 

viljan till ett medborgerligt engagemang är viktiga för motivationen. Det finns 

altruistiska motiv som är centrala i studien men det finns även tydliga kopplingar till 

egoistiska och individuella motiv. Betydelsen av dessa diskuteras i studien.   

Nyckelord: altruism, egoism, individualism, motivation och  Frivilligt socialt arbete. 
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Inledning 

’Jag känner mig uppskattad, det måste jag säga och det betyder så mycket. 

 Samtidigt inbillar jag mig att jag ger dem (internerna) väldigt mycket också.’ (Jeppsson 
Grassman 1997, s.46) 

Citatet ovan beskriver att engagera sig frivilligt är en ömsesidig process av ett 

givande och tagande. Processen fungerar som en bekräftelse på att personen ses 

som någon viktig, en betrodd person (Jeppsson Grassman, 1997, s.46).  

Följande studie handlar om vad som motiverar människor till att engagera sig i 

frivilligt socialt arbete. Sveriges föreningsliv bygger i stor utsträckning på frivilliga 

insatser och på medlemsinflytande. Hälften av den vuxna befolkningen engagerar sig 

frivilligt vilket gör Sveriges befolkning aktiva i internationell jämförelse (von. Essen, 

Jegermalm & Svedberg, 2010). Det satsas stora summor pengar på det civila 

samhället och satelliträkenskaperna visar att den totala produktionen för det civila 

samhället år 2013 var 219 miljarder kronor  (SCB, 2015).  

De ideella organisationerna beskrivs i studier av det civila samhället stå för en 

stabilitet och ha en motståndskraft att kunna stå emot samhällsförändringar bättre än 

kommun och företag kan (Seibel & Anheier 1990, i von Essen, Jegermalm & 

Svedberg, 2015). Stabiliteten bland de ideella organisationerna består dels av en 

förmåga att stå emot samhällsförändringar men även av en folkrörelsetradition där 

medborgaren förväntas ta ansvar för både sig själv och för nästa generation (von 

Essen, Jegermalm & Svedberg, 2015).  

Den offentliga sektorn och det privata näringslivet har fått ett ökat intresse för den 

ideella sektorn och det arbetet den utför. Under perioden 1992-2014 beskrivs att 

hälften av den vuxna befolkningen har jobbat ideellt samt att engagemanget inte ses 

minska i framtiden Kommunerna tillmäter även organisationerna en allt större 

betydelse som aktörer i lokala välfärdssystemet och har även för avsikt att öka 

samarbetet ännu mer i framtiden. Det görs dock försök att öronmärka och styra de 

kommunala anslagen till organisationerna (Johansson, 2005, Lundström, 1995). 

Jag har besökt ett Språkcafè där svenska språket lärs ut till nyanlända svenskar. De 

har inget uppehållstillstånd och dagarna på flyktingförläggningen är långa. Det var 

här som mitt intresse väcktes till liv och jag började fundera på vad det är som 

 1    
  



motiverar dessa eldsjälar egentligen. När jag senare skulle skriva min c-uppsats var 

ämnet enkelt att välja. 

Syfte och frågeställningar 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva och analysera vad som motiverar 

människor till att engagera sig i frivilligt socialt arbete. 

Frågeställningar: 

Vilken betydelse har individualiseringen för att motivera människor till att engagera 

sig i frivilligt socialt arbete? 

Vilken betydelse har altruism för att motivera människor till att engagera sig i frivilligt 

socialt arbete? 

Vilken betydelse har egoism för att motivera människor till att engagera sig i frivilligt 

socialt arbete?  

Bakgrund 

I det följande kommer jag att argumentera för varför det är intressant att göra en 

studie i ämnet.  

Det är en stor mängd människor som vecka efter vecka engagerar sig i en mängd 

olika aktiviteter och kommunerna ser frivilligt arbete som en viktig del i 

välfärdsproduktionen (Johansson, 2005).  

von. Essen, Jegermalm & Svedberg (2015) ställer frågan hur det kommer sig att så 

många ägnar sig åt dessa aktiviteter efter sitt förvärvsarbete? De kallar det för ett 

brett medborgerligt engagemang. Att det finns en historia i Sverige och i övriga 

Norden att föreningslivet utgör en viktig del i en fungerande samhällsmodell samt att 

just denna modell ses som ett föredöme ur de flesta synvinklar; både den 

ekonomiska, demokratiska och mänskliga. 

Det frivilliga arbetet bidrar till välfärden och det finns en historia som säger att det 

frivilliga sociala arbetet är betydelsefullt ur en demokratisk synvinkel där det fyller en 

viktig roll i vårt samhälle. Det har funnits en efterfrågan på hjälpinsatser och behovet 

har varit stort. Men orsaker till vad som motiverar till ett frivilligt engagemang kan 
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även diskuteras på ett annat sätt. Hustinx & Lammertyn (2003) menar att det skett en 

förändring i motiv till varför individer engagerar sig i frivilligt socialt arbete. Från att 

engagemanget varit livslångt och med motiv att göra något för samhället till att idag 

bestå av personliga motiv där man förväntas få mycket tillbaka i utbyte av en smärre 

insats. De menar även att för att förhindra människor från att  lämna organisationerna 

krävs idag att engagemanget är spektakulärt och underhållande. De skriver att trots 

att det skett en förändring i motiv så är detta fortfarande inte beforskat tillräckligt. 

Forskningen kring de som utför det frivilliga arbetet är eftersatt och forskning i ämnet 

behövs (1993:82). 

Rubin (2000) skriver att det är rimligt att anta att det är den enskilda individens behov 

och önskemål som motiverar till frivilligt engagemang. Engagemanget förväntas ge 

någonting tillbaka till individen. Ett kollektivt tänkande som i högre grad nu ersätts av 

ett individuellt och att denna faktor kan inverka på människors motiv till engagemang. 

Detta påverkar värden som solidaritet och medkänsla och i det moderna samhället 

förväntas också att man ska få något tillbaka för sitt engagemang.  

Rubin (2000) hänvisar till Bauman som diskuterar pluralismen, den skapar en 

ambivalens och osäkerhet hos individen. Pluralismen är kännetecknande för vår tid 

och att i en föränderlig värld som omformar våra liv är det inte självklart att vi övertar 

den egna kulturens traditionella förhållningssätt. Levnadssätt och idéer omformas i 

ett alltmer avtraditionaliserat samhälle där traditioner inte utformar vår identitet i lika 

stor omfattning längre. När det inte längre finns ett homogent samhälle som beskriver 

hur vi ska leva blir det ur en pluralistisk situation nödvändigt att reflektera över 

villkoren i sitt liv (Bauman, 1995 i Rubin, 2000, s.93).  

Lundström (1995) menar att det sedan 1980-talet finns ett ökat intresse för 

frivilligsektorns möjligheter att bidra med alternativ och komplement till den befintliga 

välfärden. Den borgerliga regeringen gick under 1990-talet ut med ett 

pressmeddelande där folket uppmanades att ta ett större ansvar för sin närmiljö och 

valfriheten skulle öka genom att släppa in frivilligsektorn i den offentliga sektorn.  

 

Jeppsson Grassman (1997) skriver att under 1990-talet så skedde en förändring i 

den frivilliga sektorn i föreningarna och deras verksamheter. Välfärdssamhället i kris 

fick våra politiker att titta efter alternativa lösningar. Det blev ett ökat intresse för de 
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frivilliga organisationerna att bidra till välfärdssamhället. Nu var det inte 

demokratiaspekten som skulle lyftas fram utan hjälpaspekten. Genom frivilliga 

insatser skulle vi få ett mjukare samhälle och ett hänsynstagande till andras välfärd. 

Vi hade fått ett nytt frivilligt arbete med ett nytt förtecken: det sociala frivilliga arbetet. 

På 1990-talet ställdes frågan om individer ville hjälpa till att bidraga till den 

gemensamma välfärden ur ett hjälpperspektiv. Idag förs det å andra sidan 

diskussioner om det frivilliga engagemanget är en process där individen förväntas få 

någonting tillbaka för sitt engagemang som en konsekvens av den ökade 

individualiseringen i samhället. Utförs engagemanget för att man vill göra något för 

någon annan eller görs det för egen vinnings skull? Har individualismen bidragit till 

en ökad egoism där individens egna behov står i centrum och där altruismen får 

stryka på foten?  

Andelen människor som engagerar sig är omfattande och kunskap om vad som 

motiverar människor till att engagera sig i frivilligt socialt arbete är högst angelägen. 

Utförs engagemanget i en del kring individens identitet så är det någonting som är 

angeläget och som behöver belysas. Madsen (2006) skriver att vi bedömer oss själva 

med andras ögon och att vi reflekterar över hur andra människor reagerar på våra 

handlingar. Det innebär att en individs självbild kan ändras om engagemanget är en 

del av ett identitetsskapande. Vi behöver även forska kring det för att förstå och ha 

kunskap i vad som kan få människor att stanna kvar i sitt engagemang då de ideella 

organisationerna kan ses som ett fordon som arbetar sig genom landet och fyller igen 

de hål som staten missar. De plockar upp de personerna som faller mellan stolarna, 

ett samhälle kan mätas efter hur väl de tar hand om de som bor där (Greller, 2015). 

Avgränsningar 

Studien har avgränsats genom att intervjua informanter inom kyrkan och inom 

idrottsrörelsen. Studien har avgränsats ytterligare genom att intervjua de som är 

aktiva med flera engagemang i veckan. Det har inte heller varit i studiens fokus att 

intervjua de som endast skänker pengar till föreningarna utan intresset har varit hos 

de som lägger ner mycket tid på engagemanget. 

 

 4    
  



Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen kommer att beröra olika motiv till frivilligt socialt arbete. De 

motiv som redogörs för är: Individualismen, Medborgerligt engagemang/Fostran, 

Altruism & Egoism, Självbestämmande och Uppskattning & Social samhörighet. 

Forskningen består av flera olika delar och ges i syfte att ge läsaren en bred 

förståelse till olika motiv. Forskningen visar att samma forskare kan se flera olika 

orsaker till motivation men delarna kommer att redovisas separat. 

Individualism som motivation 

Jeppson Grassman (1997) diskuterar motiv som liknas vid en process där den egna 

identiteten bildas. Handlingar i livet berör mig men även de omkring mig. Ett 

hänsynstagande till både min och andras välfärd. Detta uttrycks vara ett existentiellt 

behov. Drivkraften från dessa existentiella behov som innebär att jag gör något för 

mig själv men även för någon annan gör att jag känner mening och sammanhang i 

livet. Hon diskuterar frågan om varför människan arbetar frivilligt. I hennes studie, 

”För andra och för mig”, är frågan som handlar om just organiserat frivilligt arbete i 

centrum. I studien finns inga enkla svar på vilken innebörd det ideella arbetet har i 

hennes informanters liv. Det finns heller inga enkla svar på frågan vad som är 

drivkraften. 

Rubin (2000) hänvisar till Giddens som menar att människan är ett aktivt och 

handlande subjekt som reflekterar över sina handlingar. Människan förväntas lämna 

en förklaring kring sitt handlande och rutinerna är ett medel att skapa tillit. Individen 

ställer sig frågor i en posttraditionell ordning som t.ex. vem är jag? Vad ska jag göra? 

Detta sökande har sin grund i den västerländska individualismen och kan ses som ett 

modernt problem. Självidentiteten skapas genom dagliga erfarenheter och genom att 

vara reflexiv. Individen ställs inför olika risker och tvivel i det högmoderna samhället 

och kan ha tvivel och fruktan för att livet ska ta slut. Det skapas en allmän osäkerhet 

som oroar (Giddens, 1991 i Rubin, 2000, s.93-100). Ansvarstagande ses som ett 

individuellt projekt där individen har ett eget ansvar om det inte går bra. Det 

diskuteras om värden som tidigare setts som gemensamma inte längre gäller. 

Framför allt beskrivs det egna ansvaret vara en sådan förändring (Söderström, 

2004).  
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Medborgerligt engagemang/Fostran som motivation 

von. Essen, Jegermalm & Svedberg (2015) menar att föreningslivet historiskt ses 

som en resurs och en demokratiskola där individen ges möjlighet att påverka den 

demokratiska processen. Det ideella arbetet går i arv och individer fostras in i ett 

sammanhang och synsätt som inkluderar dem i samhället. De beskriver ett 

kumulativt medborgarskap som i korthet innebär att den som redan bidrar även 

kommer att bidraga ännu mer i framtiden. Den som är etablerad i samhället med 

vänner och familj kommer att jobba mer ideellt vilket bidrar till att man får en plats i 

det civila samhället. Utbildning ökar sannolikheten för att engagera sig ideellt, ju 

högre utbildning och ju högre inkomst desto större chans till engagemang. De som 

har hemmavarande barn har också visat på ett ökat engagemang. 

Vi ska titta på vidare hur forskningen ser ut kring altruism och egoism då detta är 

centralt i studien. Vi håller oss både på den nordamerikanska kontinenten och i 

Sverige: 

Altruism och Egoism som motivation 

Batson (2011) skriver att altruism är en naturlig del av oss och att det påverkar våra 

handlingar. När man gör något som gynnar någon annan och inte för sig själv så 

kallas detta för altruism. Traditioner innehållande altruism är vanligt i religiösa 

sammanhang. Han lyfter både fördelar och nackdelar med just altruism. Att det ibland 

finns nackdelar med en altruism och liknar det vid att en kirurg säkerligen påverkas 

av att t.ex. operera sin syster. Rubin (2000) menar att det altruistiska handlar om att 

binda samman människor och det utgör ett socialt kitt. Han ställer frågan om man 

kan kombinera altruism med egoism och hänvisar till Durkheim som menar att det 

finns olika nivåer där dessa i sina ytterligheter kan ta ut varandra. Han menar att det 

altruistiska handlandet i sin renaste form och egoism i sin renaste form är att anse 

som patologiska (Durkheim i Rubin, 2000, s.86).  

Maner & Gailliot (2007) finner i sin studie Altruism and Egoism att anledningen till att 

människor motiveras till att hjälpa andra kan ha både altruistiska men även egoistiska 

motiv. De gjorde undersökning i två grupper. Grupperna fick frågan om de kunde 

tänka sig att ställa upp och hjälpa en individ och i den gruppen där individerna hade 

en relation till den som de skulle hjälpa var engagemanget högt. Medan viljan till att 
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hjälpa till var lågt i den andra gruppen där individerna inte hade relation till den som 

behövde hjälp. Deras slutsats är att relationen är avgörande för om man vill hjälpa till. 

Denna diskussion går tvärt emot Jeppsson Grassmans (1997) forskning, som 

framhåller att individen vill hjälpa till i en del av ett identitetsskapande och att 

individen gör ett slags ansvarstagande för både sig själv och för andra; ett bidrag till 

en gemensam välfärd. 

Wuthnow (1993) berättar att den frivillige arbetande amerikanen i genomsnitt lägger 

fem timmar i veckan av sin tid vilket ger ca 20 miljoner timmar till amerikanska 

organisationer. Detta motsvarar en summa på 150 miljoner US $. Dessa siffror visar 

en bild av godhet och omtanke i USA men att det dessutom finns en annan sida av 

myntet. Det finns tusentals människor i USA som inte har någon som kan ta hand om 

dem och två av tre trodde inte att någon annan utanför familjen skulle ställa upp. Han 

poängterar att det är en amerikansk paradox; vi låtsas när vi pratar om altruism men  

i verkligheten fokuserar vi mer på oss själva. Vi värdesätter den individuella friheten 

lika högt som livet självt. Rubin (2000) hänvisar också till Wuthnow men här skriver 

Wuthnow att människan behöver ta hand om sig själv för att orka ta hand om sig 

andra annars finns en risk att människan bränner ut sig. Man kan bara älska andra 

om man älskar sig själv ( Wuthnow 1991, Rubin, 2000 s.90).  

Lutherhjälpens frivilliga arbete beskrivs i en avhandling av Rubin (2000), där 

drivkrafter till varför man engagerar sig i frivilligt arbete studeras. Han diskuterar 

begrepp som altruism och egennyttiga intressen som orsaker. Bibelord som t.ex. att 

medmänniskan står i centrum ger de altruistiska värdena en central plats i 

Lutherhjälpens årsböcker. De flesta engagerar sig både för andras skull men även 

utifrån sin egen skull. Engagemanget kan vara ett sätt att stärka den kristna tron, att 

inför sig själv och andra visa att trots allt destruktiv så är kärlek, omtanke och liv 

starkare. Altruism är ett ord som ofta återkommer tillsammans med frivillighet och att 

definitionen av ordet inte bara innebär att man sätter andras intressen före sina egna 

utan att det även kan innebära kostnader för den som ger. Han diskuterar om det går 

att kombinera det altruistiska engagemanget med ett samhälle som anses 

individualiserat och att mycket talar för att det frivilliga engagemanget innehåller både 

egoism och altruism.  
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Självbestämmande som motivation 

Oostlander, Güntert & Wehner (2014) har undersökt tillfredsställelsen bland en grupp 

frivilligt arbetande. Deras studie visade att genom att ha självbestämmande som en 

del i både ledarstilen och i organisation så ökar mängden frivilligarbetare som 

upplever självbestämmande och tillfredsställelse i sitt engagemang. Det är viktigt i ett 

tidsperspektiv att veta hur man motiverar människor till att stanna kvar eftersom de 

utför ett viktigt jobb och för att det inte ska stanna av. Oavsett anledningen till om 

engagemanget är av individuella intressen eller av ett intresse i sakfrågan så spelar 

organisationens uppbyggnad en nyckelroll.  

Användning av tjänster som liknar leasing är att föredra. Med hög nivå av 

självbestämmande i utbyte mot att vissa samhällsvärden tillhandahålls vilket 

möjliggör en mer flexibel och lyhörd organisation (Greller, 2015). 

Uppskattning och social samhörighet som motivation 

Jeppsson Grassman (1997) skriver att hennes informant får drivkraften för att 

fortsätta vara engagerad tillsammans med andra. När människor i bygden ger honom 

uppskattning och ser de resultat som är uppnådda så blir han synliggjord. Genom 

uppskattning av hans projekt blir projektet förverkligat och genom att han blir 

igenkänd som någon så ser även han resultatet själv. Ytterst kanske det handlar om 

att det frivilliga arbetet handlar om att få någonting själv. Hennes informanter ges 

möjlighet att gestalta viktiga sidor av dem själva. Det kan t.ex. vara att man ses som 

någon som ger eller att man är oumbärlig för dem som man hjälper och att det 

uppstår en närhet och en relation.  

Fjorton procent av de tillfrågade i en studie angav att de ville börja arbeta ideellt med 

anledning av att de ville ingå i ett sammanhang (von. Essen, Jegermalm & Svedberg, 

2010). Engagera sig handlar om glädjen att möta andra människor och den sociala 

samhörigheten. För en del handlar det om sysselsättning (Rubin, 2000). 
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Teoretiskt perspektiv 

Motivation utifrån det teoretiska perspektivet Self Determination 
Theory. 

Deci & Ryan (1985) har utvecklat en teori som i grund och botten handlar om 

självbestämmande hos individen, Self Determination Theory (SDT). Teorin har 

använts flitigt inom forskning om motivation. SDT har intresse för medfödda behov 

hos individer som påverkar vår motivation och de utgår från att individen i grund och 

botten är nyfiken och motiverande av sig själv. Individers engagemang inför en 

uppgift beror på i vilken grad individen gör uppgiften av egen fri vilja eller om 

individen känner ett tvång. Deci & Ryan (2000) menar att vara motiverad till att göra 

något innebär att man rör sig mot att göra någonting. Alla som gör någonting med 

andra berörs av motivation på ett eller annat sätt. Eftersom inre motivation ger en 

hög grad av kvalité på det som utförs så är det viktigt att lärare och föräldrar vet vilka 

orsaker som ökar respektive minskar en inre motivation. Motivation kan vara ett 

bestående intresse men också en muta. Man kan även motiveras av rädsla eller ett 

starkt engagemang. Att vi alla nog är bekanta med kontraster som uppstår mellan att 

ha den inre motivationen jämförelsevis med den yttre pressen. Det framkommer att i 

grupper där motivation har kommit från att själv ha skrivit eller godkänt något så är 

personerna mer intresserade, har bättre självförtroende och tålmodigare än om det 

varit externa motivationsfaktorer.  

Deci & Ryan (2000) hänvisar till att det finns tre olika sorters motivation. amotivation, 

yttre motivation och inre motivation. I den första amotivationen finns en låg grad av 

självbestämmande och individen utför åtagandet utan att ha någon kontroll. Den yttre 

motivationen grundar sig på yttre faktorer som t.ex. lönepåslag, biobiljetter men 

också uppskattning och beröm. Den tredje och sista den inre motivationen grundar 

sig i att individen utför arbetsuppgiften med en inre tillfredsställelse. En hög grad av 

självbestämmande och möjligheten att kunna göra fria val är en förutsättning för inre 

motivation.  

I denna studie kan amotivation visa sig genom att en idrottstränare t.ex. skulle ha 

någon annan som bestämmer hur träningen ska utföras. Den yttre motivationen 

skulle kunna bestå i att man utför träningen med barnen för att man får mycket beröm 
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eller ersättning i form av pengar. Den inre motivationen skulle i studien innebära att 

fotbollstränaren själv bestämmer över träningen och har en inre vilja med i 

utformningen.  

Deci & Ryan (2000) menar att en individ kan ha amotivation för en uppgift men ha en 

inre motivation för en annan. En person kan ha amotivation och sedan gå till yttre 

motivation genom att få beröm eller uppskattning för det som utförs. Individen går 

över till att belöna sig själv genom att t.ex. resonera med sig själv att ”köpa den där 

klänningen om jag nu gör detta riktigt bra”. Efter ett tag kan individen uppfatta att det 

som har gjorts kan vara meningsfullt överlag. Till sist se att det som gjorts även kan 

glädja och vara till nytta för andra. I detta stadie har individen gjort om det till sina 

värderingar och till sitt eget. I denna process ökar självbestämmandet succesivt och 

när individen har inre motivation finns även en hög grad av självbestämmande. Att ha 

amotivation för en uppgift till att gå till yttre och slutligen inre motivation är en process 

som kallas för internalisering. För att individen ska kunna ha en inre motivation 

behöver individen uppfylla tre behov: Självbestämmande, Kompetens och 

Samhörighet. Se figur 1. 

 

(Figur.1 Baserad på Deci & Ryan, 2000).  

Ej självbestämmande    självbestämmande 

               Agerande   Agerande 

               Resultat   Resultat 

               Belöning   Belöning 

 

Yttre belöningar       Uppgiften känns meningsfull            Uppgiften blir en del av individens värderingar 

 

 

 

 

 

Amotivation Yttre motivation                Inre motivation 

Internaliseringsprocess 
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Självbestämmande 

Ryan & Deci (2000) talar om självbestämmande när något görs av den fria viljan. 

Hot, kontroll och deadlines kan motverka den inre motivationen men om val finns och 

om ett självbestämmande finns för individen så ökar den inre motivationen. Deci & 

Ryan (1985) skriver att lärare som jobbar med en självbestämmande stil tenderar att 

belöna informativt vilket ger studenterna struktur till att jobba vidare och i sin tur få 

positiv feedback medan lärare som har en kontrollerande stil tenderar att belöna och 

samtala i en kontrollerande stil som pressar studenter till att göra på ett visst sätt. För 

att ha riktig inre motivation så behöver individen känna sig fri från press. Den inre 

motivationen kommer i kraft när personen är självbestämmande. I min studie kan 

detta översättas till att en barnledare inom kyrkan upplever en inre motivation om hen 

samtidigt har en möjlighet till självbestämmande över t.ex. Söndagsskolan.  

Kompetens 

Ryan & Deci (2000) menar att om individer får komplimanger och positiv feedback 

från omgivningen kan detta göra att man upplever sig kompetent. De prestationer 

man gör uppskattas och ses av andra. Utmaningar gör att vi känner kompetens och 

dessa utmaningar får inte vara för lätta vilket kan göra att motivationen tappas, en 

motsatt effekt. De betonar dock att en hög grad av självbestämmande samtidigt 

måste finnas med för att uppleva inre motivation. De skriver att lärare behöver veta 

skillnaden på yttre och inre motivation i skolan och hur man kan jobba med detta, att 

genom att man berömmer elever vilket är en yttre motivation kan bidraga till att de 

kan känna kompetens och en inre motivation. 

Social samhörighet 

Deci & Ryan (2000) menar att social samhörighet är av stor betydelse i ämnet inre 

motivation. Inom SDT så har inre motivation större möjlighet att frodas i miljöer som 

är trygga och har social samhörighet. De hänvisar till Anderson m.fl. som utförde en 

studie där barn fick i uppgift att lösa en intressant uppgift med en vuxen i 

klassrummet som ignorerade och som inte svarade upp mot barnen och där 

uppvisade barnen en låg grad av inre motivation (Andersson m.fl. 1976, i Deci & 

Ryan, 2000 s.68-78). I min studie kan detta få betydelse då motivationen till att 
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engagera sig i frivilligt socialt arbete kan påverkas om det är en trygg förening eller 

klubb samt om det finns en samhörighet där individen kan trivas i.  

Tidigare användning av teorin 

STD har använts i Oostlander, Güntert & Wehners (2014) studie där man undersökt 

tillfredsställelsen från de som engagerar sig frivilligt. Studien visar att ett 

självbestämmande i ledarskapsstilen är en viktig del för att de som engagerar sig ska 

uppleva en tillfredsställelse i engagemanget. De diskuterar de tre delarna i SDT 

(självbestämmande, kompetens och social samhörighet) och finner ett starkt 

samband mellan social samhörighet och självbestämmande men inte att 

kompetensen skulle vara viktigt för det frivilliga engagemanget. Specifika göromål 

som t.ex. att engagera sig frivilligt som psykolog på en hjälplinje däremot kräver 

kompetens. De skriver dock att ingen större kompetens behövdes i deras studie. Det 

är viktigt med en social samhörighet eftersom deras frivilligarbetare jobbar i skolan 

och behöver ha en god relation med lärare.  

Ovan studie stöds även av Boezeman & Ellemers (2009) som även de undersökt vad 

som motiverar till frivilligt socialt arbete med hjälp av teorin SDT. De menar att 

självbestämmande är en viktig del eftersom arbetet är frivilligt. Samt att den sociala 

samhörigheten är viktig i den inre motivationen för att få människor att jobba kvar 

under lång tid. Kompetensen beskrivs inte vara central för frivilligt arbete. Studier 

som visar på att kompetensen inte varit viktig för inre motivation gör att jag undrar 

vilken roll kompetensen kommer att ha för informanterna i denna studie. Om även 

denna studie visar att kompetensen inte har betydelse så kan man tänka sig att detta 

kan vara en svag punkt i SDT. 

SDT har använts även på medicinsk forskning och då med bl.a. ammande kvinnor. 

Kestler-Peleg m.fl. (2015) visar i studien att kvinnor som har ett självbestämmande i 

frågan om amning mår bättre medan kvinnor som var kontrollerade upplevde en 

ängslighet och oro. De finner stöd för SDT. Detta är en studie i medicinsk forskning 

och betydelsen just i denna studie kan diskuteras men studien tas upp för att visa på 

en bredd av teorins användningsområde. 
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Centrala Begrepp 

Individualism och Egoism: I ett samhälle som anses vara individualistiskt står 

jaget och individens integritet i centrum. Den enda gruppen som finns nära individen 

är den närmaste familjen. En central punkt i individualismen är fokus på den egna 

utveckling och jakten på att definiera sin egen personlighet (Hofstede, 2001).  

Det finns tre orsaker till egoistiska motiv för att hjälpa någon: Att söka belöningar 

genom att utföra handlingen där individen måste utföra handlingen själv eller försöka 

få belöningen ändå. Det andra motivet till en egoistisk handling är att få sociala 

belöningar och det tredje motivet är att undvika bestraffning, där man slipper stå med 

skam eller skuld för att inte ha hjälpt till (Batson, 2011).  

Altruism: Altruism beskrivs med att man har en önskan att göra något som gynnar 

någon annan i stället för sig själv. Altruism är vanligt inom framförallt religiösa 

sammanhang och altruism är något som kommer till alla människor flera gånger 

under livet (Batson, 2011). Rubin (2000) hänvisar till Durkheim som menar att det 

finns olika nivåer där altruism och egoism i sina ytterligheter kan ta ut varandra. Han 

menar att det altruistiska handlandet i sin renaste form och egoism i sin renaste form 

är att anse som patologiska (Durkheim i Rubin, 2000, s.86).  

Frivilligt socialt arbete: Det civila samhället är ett namn som används på 

arenor som är skilda från staten, det egna hushållet och marknaden. Där människor, 

organisationer och grupper genom gemensamma intressen agerar tillsammans. Inom 

det civila samhället verkar ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund. 

För att en enhet ska klassas som tillhörande det civila samhället enligt FN:s 

räkenskapssystem ska vissa egenskaper vara uppfyllda: Enheten ska vara en formell 

organisation utan någon utdelning av vinst, ett eventuellt ekonomiskt överskott ges 

inte tillbaka till någon form av ägare eller huvudman. Den ska vara skild från den 

myndighetsutövande delen av den offentliga sektorn. Den ska vara självstyrande och 

ett medlemskap eller ett deltagande får inte vara av tvång. Det civila samhället består 

av arbetslöshetskassor, bostadsrättsföreningar, banker och försäkringsbolag. Till 

detta tillkommer trossamfund, samfälligheter, ideella föreningar m fl. (SCB, 2015).  

Frivilligt socialt arbete benämns i SOU (1993:82) vara uppgifter som har en primär 

välfärdsinriktning och utförs antingen som oavlönade insatser inom en organisatorisk 
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ram eller som arvoderad tjänst i frivilliga organisationer. Det är fritt valt och bedrivs i 

någon formaliserad ram inom frivilliga organisationer, företag eller offentliga sektorn. 

En betydande del av allt arbete som bedrivs av de frivilliga organisationerna som 

utgörs av sådana insatser som är frivilliga (SOU, 1993:82). Det frivilliga sociala 

arbetet har i syfte att öka välfärden för individer och samhällets grupper (Jeppsson 

Grassman & Svedberg, 1995).  
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Metod 

Förberedelse 

Jag har valt att använda halvstrukturerade intervjuer som metod i studien med en 

fenomenologisk ansats. Det fanns tankar på att använda observation som metod 

men valet föll på intervjuer då det mer liknas vid ett vardagssamtal. Jag var 

intresserad av informanternas upplevelse av vad som motiverar dem. Det fanns 

också ett intresse att få lära mig någonting av intervjuerna då jag blivit intresserad av 

ämnet via mina besök på Språkcafèt. Jag var intresserad av det som inte var 

självklart i början av intervjun utan mer av det som skulle komma fram under 

samtalet. Informanterna sade under och efter intervjun att det framkommit saker som 

de inte tänkt på tidigare. En informant sade först att engagemanget var för barnens 

skull men efter en stund sa samme informant att det inte skulle funka om hen inte fick 

höra lite positivt om det som hen utför. Då uttryckte informanten att detta hade hen 

inte tänkt på förut. Det fanns inte alltid raka svar utan vissa informanter funderade 

innan de svarade. En Intervjuguide användes men det ställdes även motfrågor för att 

få reda på mer. I intervjuerna tänkte jag  på att ta avstånd från mina egna förutfattade 

meningar. 

Intervjuer är lämpliga när man är intresserad av individers syn och upplevelser av 

något men man ska överväga andra alternativ som är adekvata för studiens syfte. 

Genom att ha en fenomenologisk ansats är man intresserad av människans 

upplevelse och en intervju är en aktiv process där intervjuare och person producerar 

kunskap i sin relation. I en intervju är man intresserad av det som sägs mellan 

raderna, av en kvalitativ kunskap men nyanserade beskrivningar. En forskare ska 

arbeta så förutsättningslöst som möjligt och vara kritisk inför sina åtaganden. En 

halvstrukturerad livsvärldsintervju liknar ett vardagssamtal med ett syfte, den är 

varken ett vardagligt samtal eller ett tillstängt frågeformulär (Kvale & Brinkmann, 

2009). 

Under intervjuerna fanns medvetenheten om makt hos mig som forskare bl.a. genom 

att jag inte tog för givet att de som jag intervjuade hade samma förkunskaper som jag 

inom ämnet. Frågorna skulle inte heller uppfattas som jobbiga, vilket skulle kunna 

innebära att jag inte får svar på mina frågor eftersom de skulle kunna hålla inne med 

informationen. För att ge de intervjuade en möjlighet att tänka kring situationen och 
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sina svar så lät jag tystnaden ta plats i rummet ibland. Jag upplevde att tystnaden var 

behaglig där även jag som intervjuare fick möjlighet att reflektera.     

Det finns en maktasymmetri i en intervju där intervjuaren har vetenskaplig kompetens 

och bestämmer ämnet och vilka frågor som tas upp och den intervjuade kan använda 

en slags motkontroll vilken visar sig genom att den intervjuade undanhåller 

information. Tystnaden kan ge en paus i syfte att reflektera och att tystnaden kan 

användas istället för att ställa många frågor i tät följd (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Urval 

Studien har sex intervjupersoner, uppdelat på tre kvinnor och tre män. Detta räckte 

för att besvara uppsatsens syfte. Det fanns tillgång till ytterligare en informant men 

den avbokades då frågan gick att besvara och risken fanns att materialet kunde bli 

för stort. Samtliga informanter är aktiva i stor utsträckning i det frivilliga sociala 

arbetet, alla har fler än ett uppdrag. En informant har två åtaganden medan de övriga 

har flera åtaganden. En av informanterna hade varit i kyrkan alla kvällar, den veckan 

som vi träffades, i olika åtaganden.  

Urvalet ska ske med centralitet i tankarna och att det ska vara centralt placerade 

källor (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Frågan om hur många 

informanter som krävs är enkel nämligen så många det går åt för att besvara frågan 

och att detta beror på studiens syfte. Det kan det räcka med bara en person. Om 

antalet blir för stort kan det vara svårt att göra ingående tolkningar av materialet. 

Antalet intervjuer brukar ligga på mellan 5 och 15 stycken (Kvale & Brinkmann, 

2009). Samtliga informanter var yrkesverksamma i avsikt att bredda urvalet. 

Intervjuernas planering 

Innan intervjuerna påbörjades planerades de och en intervjuguide skapades med 

förslag på frågor att ställa. En intervjuguide är det manus som används i en 

intervjuscen och kan vara mer eller mindre stängt. En halvstrukturerad intervju 

innehåller en guide med områden som ska täckas och förslag på frågor och att 

intervjuernas planering gäller den teknik och de procedurer som beskriver studiens 

hur (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Informanterna kontaktades via e-post eller telefonsamtal där e-post saknades. 

Kontaktinformationen fanns tillgänglig på varje förenings hemsida och på detta sätt 
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fick jag kontakt med sammanlagt fem informanter. De övriga två informanterna fick 

jag kontakt med via de första informanterna varav en avbokades. Det underlättade 

för mig att komma i kontakt med informanter genom redan befintliga kontakter. Detta 

kallas för ett snöbollsurval och går ut på att en informant hänvisar vidare till nästa 

informant som i sin tur kan hänvisa vidare, ibland är denna modell den enda 

modellen för att möjliggöra en undersökning (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängnerud, 2012). Jag skickade e-post till dem med förfrågan om de ville medverka 

i en intervju tillsammans med studiens syfte.  

Samtliga tillfrågade tackade ja till att medverka. Till inspelning av intervjuerna 

användes programmet audiocity, som laddades ned till en dator.  

Intervjun 

Intervjuerna ägde rum på plats som informanten valde. Tre i kyrkan, två på 

föreningslokal och en i informantens hem. Vid intervjuernas inledning ställdes frågor 

som var av orienterande slag och där informanten fick berätta öppet. De frågor som 

ställdes var också frågor som behövdes för att besvara studiens syfte, vilket gavs i 

inledningen. Innan intervjun påbörjades lästes informationsbrevet upp för dem 

innehållande Individskyddskravet. De fick även skriva under en samtyckesblankett. 

Detta för att göra studien etisk försvarbar. En utförligare redogörelse för etiken i 

studien återkommer jag till. Intervjun utfördes utifrån intervjuguiden och avslutades 

med frågan om informanten vill tillägga något. En speciell fråga uppfattades som svår 

för informanterna att svara på. Frågan löd: ”Beskriv den sociala samhörigheten här”. 

Vid flertal av intervjuerna fick denna fråga omformuleras, i efterhand ses denna fråga 

som en aning ospecifik och svår att definiera.  

Intervjuer ska genomföras på ett ställe som informanten upplever som tryggt och de 

första minuterna i en intervju är avgörande där det skapas en bild av om hen tillåter 

sig prata fritt inför intervjuaren som är en främling. De frågor som ställs ska vara 

frågor som besvarar syftet. Syftet kan ges i slutet av intervjun men då ska en etisk 

diskussion föras (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Inspelning ger 

intervjuaren en frihet att fokusera på ämnet men frågorna ska vara korta, lätta att 

förstå och utan akademisk jargong.  
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Informanterna fick även frågan om de ville tillägga något vilket flera av dem gjorde. 

Genom att fråga om informanten vill tillägga något ges informanten tillfälle att lyfta 

eventuella frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Under intervjuerna hade jag även vissa tekniska svårigheter med en intervju vilket 

gjorde att en del av intervjumaterialet inte spelades in och att jag i stället gjorde 

mängder av anteckningar. Denna intervju var dock olik de andra på det sättet att 

informanten reste sig upp och ville visa saker i sitt hem som anknöt till det vi pratade 

om. Hen gav spontana inviter och svar på frågor. Ju mer spontan en intervjuprocedur 

är desto större är sannolikheten att man får livliga och spontana svar från 

informanterna (Kvale & Brinkmann, 2009). Den oro som uppstod när tekniken 

krånglade försvann dock när spontaniteten tog plats i rummet.  

För att minimera riskerna att de tekniska svårigheterna skulle drabba min studie 

skrev jag ut intervjuerna omedelbart samma kväll samt att jag gjorde många 

anteckningar, jag skrev på alla papper jag hade att tillgå under intervjun. Jag 

kontaktade även en informant efteråt för att komplettera en fråga. Om man inte 

spelar in intervjun ska den skrivas ut i direkt anslutning till intervjutillfället (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012).  

Transkribering 

Intervjuerna tog 40 timmar att transkribera och arbetet underlättades genom att 

rösten på informanterna hördes tydligt. Vid transkriberingen skrevs ord för ord vad 

informanterna sagt. Jag valde att inte ta med skratt, pauser osv eftersom detta inte 

ansågs relevant utifrån studiens syfte. En forskare som skriver ut sina egna texter lär 

sig mycket om sin egen intervjustil och att det är viktigt att redogöra för hur man gått 

tillväga när man hanterar sin text. Om man tar med skratt och liknande så beror det 

på avsikten med texten och att man här behöver göra ett urval och här finns inget 

givet svar (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Emperikopplad Analys: 

Intervjuerna analyserades och utifrån studiens centrala fråga vad som motiverar 

människor till att engagera sig med frivilligt socialt arbete framträdde fyra centrala 

teman: ”Då blir man väldigt uppmuntrad”,  ”Som en familj”, ”Jättekonstigt att göra som 

någon annan vill” och Viljan till ett gemensamt engagemang. Dessa teman togs fram 
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genom en meningskoncentrering som skedde i fem steg: Först läste jag igenom 

intervjuerna för att få en känsla av innehållet. Sen gjorde jag en styckesindelning av 

texten. I nästa steg skrev jag ned det som var centralt i intervjuerna. Det innebar att 

jag ur ett längre stycke sammanfattade texten till några meningar. Sedan ställde jag 

frågor till texten utifrån min forskningsfråga dvs ”vad som motiverar människor till att 

engagera sig i frivilligt socialt arbete”? De meningar som svarar på min 

forskningsfråga skrevs till sist ned till berättelser som inte innehöll deskriptiva inslag. 

Meningskoncentrering är en bra metod om man har stora stycken med text men 

kräver att forskaren sätter sin förförståelse inom parantes. Den görs enligt fem steg 

där man går från att läsa igenom texten och göra styckesindelningar till att skriva ned 

det centrala och ställa frågor utifrån forskningsfrågan som skrivs ned i till en icke 

deskriptiv utsaga (Kvale & Brinkmann, 2009).  

En grundmodell för hur en kvalitativ analys kan gå till innebär tre steg: kodning, 

tematisering och summering. Vad en forskare tittar på i materialet är utifrån studiens 

syfte och kodning är ett första steg i processen. De beskriver en datadriven kodning 

vilket innebär att koderna eftersöks med ett öppet sinne (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 

2014). Jag tittade på utsagorna från intervjuerna i analysen utifrån studiens syfte. 

Efter detta gjordes markeringar i texten kring det som rörde ”vad som motiverar till 

frivilligt socialt arbete”. Dessa markeringar i texten liknade den kodning som 

författarna menar. Efter att jag gjort markeringar i texten eftersökte jag samband 

mellan det som jag markerat. Att finna mönster mellan olika koder benämns som 

tematisering (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). Genomgången av materialet och 

vilka teman som skulle bildas var inte klar från början utan detta var en process som 

var fram och tillbaka. En kvalitativ analys är alltid iterativ vilket förklaras med att man 

arbetar sig igenom materialet om och om igen i en spiralprocess, där tolkningar växer 

fram (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014).  

Ur dessa samband utkristalliserades fyra olika teman:  

• ”Då blir man väldigt uppmuntrad” 

• ”Som en familj” 

• ”Jättekonstigt att göra som någon annan vill” 

•  Viljan till ett gemensamt engagemang. 
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Dessa tre teman utvecklade jag sedan till rubriker i resultatdelen. I resultatdelen 

breder en text ut sig och citat väljs ut för att belysa tematiseringen och 

intervjupersonernas röster. Denna del kan liknas vis en summering där forskaren 

väver ihop och beskriver resultat och slutsatser som framkommit (Hjerm, Lindgren & 

Nilsson, 2014). 

Etiska övervägande 

Intervjuerna har förvarats på dator med personlig kod endast för min tillgänglighet. En 

svårighet var dock att förhindra att informanterna pratade med varandra och att jag 

vid speciellt ett tillfälle fick frågan om x är med i studien? De bägge informanterna 

visste om varandras deltagande. På detta svarade jag att jag inte pratar om de som 

är med i studien, med hänsyn till informanterna.  

Det finns krav på hur forskning ska bedrivas och att den ska vara riktad på väsentliga 

frågor och hålla hög kvalité samtidigt som individen ska skyddas mot skador och 

insyn, och man väger kravet på forskning mot kravet på skydd för individen. 

Individskyddskravet innehåller fyra delar: Informationskravet där forskaren informerar 

uppgiftslämnaren om studiens syfte, vilken del hen har i projektet, att deltagandet är 

frivilligt samt de risker som eventuellt finns. Samtyckeskravet som innefattar ett 

samtycke till att delta i studien och att hen kan avbryta utan negativa följder. 

Avslutningsvis Konfidentialitetskravet som innebär att särskilt känsliga uppgifter ska 

förvaras på säker plats samt att en överenskommelse om tystnadsplikt bör skrivas. 

Även Nyttjandekravet bör man ta hänsyn till som innebär att materialet som samlats 

in inte får användas till något annat än just forskningen (Hammar, Einarsson & 

Chiriac, 2002). Denna information fick informanterna inledningsvis i intervjun.  

Gustafsson, Hermerén & Petterson (2011) beskriver Mertons CUDOS krav: 

Communism (C) som innebär att samhället har rätt att ta del av forskning som inte 

ska hemlighetshållas, Universalism (U) där forskning bara ska bedömas 

vetenskapligt och inte beroende på forskarens kön osv. Disinterested (D) som 

reglerar att forskaren bara ska ha i syfte att producera kunskap och inget annat. 

Avslutningsvis Organized Skeptism (OS) där forskaren ska ifrågasätta men vänta 

med att bedöma till helhetsbilden finns för forskaren (Merton, 1940, i Gustafsson, 

Hermerén & Petterson, 2011 s.16). Informanterna fick information om att studien 

kommer att finnas tillgänglig på portalen Diva för dem att läsa vilket stöder 
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Communism. Syftet med studien kan också ses som en produktion av kunskap och 

inget annat och stöds till viss del av Disinterested. Genom studien har frågor uppstått 

vilket gjort att studien varit en iterativ process vilket kan ses som Organized 

Skeptism. 

Studiens Reliabilitet, Validitet och Generaliserbarhet 

Jag har utfört samtliga intervjuer själv samt varit medveten om att inte ställa ledande 

frågor, vilket ibland varit svårt. Därutöver finns en redogörelse för intervjuerna i 

metodavsnittet både gällande intervjusituation och hur transkriberingen utfördes. 

Intentionen har varit att hålla hög grad av reliabilitet men vid användande av en 

kvalitativ metod innebär detta att intervjuerna med största sannolikhet skulle vara 

svåra att återskapa identiskt. Vissa informanter kände till varandras deltagande vilket 

även kan ha påverkat studien, detta förefaller dock vara svårt att undkomma helt. 

Reliabilitet handlar enligt Kvale & Brinkmann (2009) om studiens tillförlitlighet och om 

resultatet kan produceras av andra forskare vid en annan tid. Om informanterna 

ändrar sina svar beroende på vem som intervjuar och om det ges ledande frågor, 

som kan påverka. Även om kroppsuttryck och andrafrågor som följer på ett svar kan 

påverka svaren.  

Under studiens gång har jag haft för avsikt att undersöka det som ska undersökas. 

Under processen har fokus legat på frågeställningen. Genom att ställa frågor som 

speglar syftet och att ha detta med i vardagen som ett tankesätt, ”vad motiverar 

människor till att engagera sig frivilligt inom socialt arbete” så har studien en viss 

grad av validitet. Validitet menar Kvale & Brinkmann (2009) innebär att man ställer 

sig frågan om det man undersökt var det som man skulle undersöka från början. 

Valideringen är inte ett separat moment i studien utan något som sker under hela 

processen, genom att föra in det i forskarens vardag så kan begreppet avmystifieras. 

Forskarens skicklighet och trovärdighet får stor betydelse här  

Studien har sex informanter vilket bidrar till en svårighet gällande att kunna 

generalisera resultatet. Men trots detta kan man se tendenser till att 

forskningsresultatet av studien pekar åt ett visst håll och att resultatet av studien är 

intressant för fortsatt forskning. Fler förslag till vidare forskning finns i slutet av 

studien. Kvale & Brinkmann (2009) menar att vi i vardagen generaliserar mer eller 

mindre spontant. Intervjuforskningen får ofta kritik för antalet intervjupersoner är för få 
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för att kunna generalisera resultat. Men vilken orsak finns det till att generalisera? Ett 

krav att samhällskunskapen ska producera kunskap som går att generalisera bygger 

ju på ett antagande av vetenskaplig kunskap gäller i alla tider och överallt. För alla 

människor i evighet. Kunskap kan även ses som en socialt konstruerad form av en 

handling i den sociala världen  

Litteratursökning 

Litteratur till den aktuella forskningen har sökts fram i databaser: Primo, Proquest och 

Google Schollar. De svenska sökord som använts är: altruism, egoism, individualism, 

frivilligt, socialt, arbete och motivation. De engelska sökord som använts är: Altruism, 

egoism, individualism, voluntary, social, work, motivation och SDT. Sökorden har 

använts separata men även tillsammans och ibland med trunkering.  

Information om det civila samhället finns på SCB:s hemsida. Vidare har referenslistor 

i de studier som använts varit ett bra ställe att hitta litteratur på. Vidare har 

kurslitteratur som använts på programmet även använts i studien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 22    
  



Resultat och Analys  

”Då blir man ju väldigt uppmuntrad” 

Att Informanterna får uppmuntran och respons på engagemanget betyder jättemycket 

och är en centralitet och en viktig del för att utvecklas. Det gör att man orkar ett tag till 

och ett incitament för att fortsätta. Informanterna berättar att det inte funkar i längden 

om man inte får något tillbaka på det man gör. För några är det tydligt att det inte 

bara är uppmuntran från ledningen eller andra i föreningen som är viktig för 

engagemanget utan även från barnen och deras föräldrar. En informant beskriver det 

med att hen får en jättekick om någon annan förälder tycker att de gör ett bra jobb. 

Att få beröm och lovord beskrivs inte vara målet med engagemanget men de 

intervjuade tillskriver det stor betydelse. En informant från kyrkan berättar: 

Att man får feedback från andra betyder ju jättemycket. Ja eftersom jag suttit i 
ledningen så vet jag ju hur tacksam man är mot alla som jobbar… Eftersom man 
jobbar med barn då så får man ju uppmuntran från föräldrar, inte bara de som är 
med i församlingen utan även andra. Det är en bra grej att du orkar, då blir man 
väldigt uppmuntrad … -Det är ju ett incitament för att fortsätta, annars orkar man ju 
inte. I förlängningen gör man inte det, om man aldrig får någon positiv feedback och 
så är det nog med allt. Man behöver få någon uppmuntran då och då. Då orkar jag 
ett tag till. Att få feedback från andra, betyder ju jättemycket. Ja. (Informant 3) 

De berättar att uppmuntran är viktigt för att orka fortsätta och att de blir glada när 

deras engagemang uppskattas. En annan informant berättar:  

-Det betyder jättemycket, dels så får jag ju respons direkt när jag predikar från 
pastorn eftersom han frågat mig … sen att man får till sig att va roligt att ni 
engagerar er och är här och vi skulle behöva hjälp med detta …(Informant 1) 

Att man säger att man blir väldigt uppmuntrad och att det är roligt med positiv 

feedback kopplar jag till Deci & Ryan (2000) som menar att en inre motivation 

främjas i en miljö där individen får beröm och positiv feedback. Genom att individer 

får yttre belöningar kan de till slut få en inre motivation. Detta sker genom att 

individen får positiv feedback för att ha utför något och vilket gör att individen 

upprepar beteendet. Efter hand börjar individen uppskatta det som hen gör och har 

då gjort det till sin egen värdering och får då en inre motivation. I denna process 

krävs även en hög grad av självbestämmande.  

Positiv feedback bidrar även till att individen upplever sig som kompetent vilket också 

är en del i att uppleva inre motivation. De övriga två är självbestämmande och social 
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samhörighet (Deci & Ryan, 2000). Betydelsen av kompetensen för motivation till 

frivilligt socialt arbete har dock ifrågasatts av bl.a. Oostlander, Güntert & Wehners 

(2014) som i en studie, genomförd i en skola, inte fann stöd för att kompetensen 

hade signifikant betydelse för motivationen i frivilligt socialt arbete. 

En informant uttrycker att det som egentligen betyder något och som är drivkraften är 

responsen från barnen. Att få höra att en tränare ska vara precis som hen är. En 

annan informant menar att hen behöver få uppmuntran ibland och att det uppskattas 

när föräldrar ibland tackar för ett bra jobb.  

Den positiva feedbacken är viktig för inre motivation men kan även ses som ett led i 

den ökade individualiseringen. Rubin (2000) menar att engagemanget kan vara ett 

sätt för individen att få någonting tillbaka i ett samhälle som kännetecknas av 

individualisering och ökad avtraditionalisering. Här måste den enskilda människan 

själv hitta och välja sin livsstil. Forskare menar att det har skett en förändring i motiv 

till varför individer engagerar sig i frivilligt socialt arbete. Från att varit med motiv att 

göra något för samhället till att idag bestå av motiv där man förväntas få mycket 

tillbaka i utbyte av en insats (Hustinx & Lammertyn, 2003).  

Det är fler som skriver om vad beröm betyder för människan. Jeppson Grassman 

(1997) menar att det sociala frivilliga arbetet kan ses som en process där den egna 

identiteten byggs. Genom att människan gör något för andra men även för sig själv 

får människan en mening i livet. 

Att få beröm och positiv feedback kan ses som en egoistisk handling, dock ej i sin 

renaste form då detta kan ses som patologiskt och extremt (Durkheim i Rubin, 2000, 

s.86). Batson (2011) menar att om individen söker belöningar för att utföra en 

handling så är handlingen av egoistiskt motiv. Belöningen kan här ses som i form av 

att de som utför åtagandet får positiv feedback och beröm som kommer från 

föräldrar, barn eller från ledningen. 
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”Som en familj” 

Församlingen ses som en familj och ett intresse för de intervjuade i kyrkan och det är 

en förutsättning att de trivs ihop, annars hade det inte fungerat. Så här säger en 

informant: -”Jättemycket. Församlingen är ju mitt intresse … Hade jag inte trivts med 

människorna där så är det inte säkert att mitt engagemang hade varit lika stort 

då”…(Informant 3). Däremot så säger även informanterna från kyrkan att de ibland 

vill sitta i lugn och ro beroende på hur veckan varit: 

-Ja när man kommer dit så är ju alla väldigt trevliga, vi hälsar ju på varandra och så. 
Men jag kan ju vara så att när jag kommer dit så, ja det är ju lite olika ibland så 
pratar man mycket med de andra men ibland vill man kanske mest sitta i lugn och 
ro. Det beror ju lite på hur veckan varit. (Informant 2). 

Som beskrivits ovan så varierar det hur mycket man vill umgås med varandra och att 

detta beror på hur man har haft det under veckan. Det framkommer även från de tre 

inom idrottsrörelsen att den sociala samhörigheten inte finns i den utsträckningen 

som de önskar och att detta är något som de saknar.  

Att se föreningen som en familj och att sakna vänskapen kopplar jag till Deci & Ryan 

(2000) som menar att inre motivation har större möjligheter att utvecklas där det finns 

en social samhörighet. För att kunna ha en inre motivation så behöver individen 

uppfylla tre behov varav social samhörighet är det ena. Informanterna inom 

idrottsrörelsen upplevs tröttare och mer uppgivna än de inom kyrkan. De beskriver att 

de försökt att lära känna folk men att det inte blir så mycket vänskap. Så här säger en 

från idrottsrörelsen:  

Jag saknar den sociala samhörigheten. Man blir isolerad och lever sitt egna liv. Men 
tiden finns inte. Den är tyvärr minimal. Vi har ingen jättetillhörighet tyvärr. Jag hade 
önskat att det fanns en kompismöjlighet…(Informant 4) 

En informant har försökt att bjuda hem andra tränare men inte tyckt att det varit 

någon idé att fortsätta eftersom det inte kommit så många:  

Jag har ju försökt att bjuda hem dom hit på gruppledarträffar och så men då har det 
kommit kanske 2-3 stycken och då tänker man ju varför ska jag anstränga mig? När 
ingen annan gör det. Nej inga direkta kompisar så, det har det inte blivit. Jag kan ju 
bjuda hem men ingen idé liksom. (Informant 6) 
 

Hen har försökt att bjuda hem men på träffar men det blir inte så mycket av det. De 

säger att det känns ensamt ibland och det finns en önskan om att en kompisrelation 
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skulle kunna finnas i föreningen. En informant säger att hen undrar vad hen gör nere 

på fotbollsplanen en fredagskväll när ingen annan ledare är där. Att hen funderar på 

att också åka hem.  

Det är även svårt att rekrytera nya som vill engagera sig. Att social samhörighet är 

viktigt för motivationen stöds även av Boezeman & Ellemers (2009) studie som visar 

att den sociala samhörigheten tillsammans med självbestämmande är viktigt för 

motivationen inom socialt frivilligt arbete. Studien visar framför allt att den sociala 

samhörigheten är viktig för att få människor att engagera sig under en längre tid. 

Informanterna från idrottsrörelsen beskrev att det ofta blev ett uppbrott efter att man 

varit tränare några år vilket stöder deras studie. De berättar att när tränarnas barn 

växer upp så avslutas ofta engagemanget. von. Essen, Jegermalm & Svedberg 

(2015) menar å andra sidan att det ideella arbetet går i arv och att individer fostras in 

i ett sammanhang och synsätt som inkluderar dem i samhället. 

Hustinx & Lammertyn (2003) skriver att för att engagera sig i en smärre insats och för 

att få människor inte ska lämna organisationerna krävs att engagemanget är 

spektakulärt och underhållande och Rubin (2000) menar att engagera sig kan handla 

om glädjen att möta andra människor, gemenskap och social samhörighet. Att den 

sociala samhörigheten är viktig stöds av Jeppsson Grassman (1997) studie där 

fjorton procent av de tillfrågade svarat att den sociala samhörigheten var viktig för 

engagemanget. Summan kan tyckas låg men studien visar att det ofta finns flera 

orsaker till engagemanget så därför är siffran ändå relevant.  

Att få sociala belöningar i form av samhörighet kan även ses som egoistiska. Batson 

(2011) säger att genom att vilja ha sociala belöningar ses handlingar som egoistiska 

och görs för egen vinnings skull. Belöningen här skulle kunna vara samhörigheten 

antingen den som ledarna har med varandra men även den samvaron som ledarna 

får med sina egna barn, då de ofta har sina egna barn med i engagemanget. 

”Jättekonstigt att göra som någon annan vill” 

En del som är betydelsefull i samtliga informanters berättelser är att kunna vara med 

och bestämma och påverka hur verksamheten och engagemanget ska utformas. 

Flera av informanterna uttrycker att de lämnar föreningen om inte möjligheten att 

påverka finns. De berättar att det skulle vara konstigt om någon annan ska 

bestämma hur träningarna eller Söndagsskolan ska läggas upp. En informant från 
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kyrkan uttrycker: ”Ja i söndagsskolan betyder det ju jättemycket, eftersom jag tycker 

det är lite roligt att kanske klä ut mig och det skulle ju bli jättekonstigt om jag skulle 

göra som någon annan vill” (Informant 2). Detta stöds av fler informanter i kyrkan: 

”Annars hade man nog inte varit med om man inte hade haft möjlighet att 

påverka”(Informant 3). 

Informanterna är väldigt tydliga på denna punkt att de vill lägga upp engagemanget 

som det passar dem. Detta skriver Rubin (2000) om och hänvisar till Giddens som 

menar att individen är ett aktivt och handlande subjekt som förväntas ha en 

medvetenhet och kunna lämna en förklaring till sitt handlande. Självidentiteten 

skapas genom att man är reflexiv och genom dagliga erfarenheter (Giddens, 1991 i 

Rubin, 2000. S93-100). 

Det är viktigt att kunna påverka engagemanget och det kopplar jag till 

självbestämmande. Deci & Ryan (2000) menar att självbestämmande är en av de tre 

centrala delarna för att uppleva en inre motivation. Om individen har amotivation 

vilken är den lägsta motivationsnivån så finns ett lågt självbestämmande men att 

detta ökar i takt med att individen gör handlingen till sin egen värdering. Yttre faktorer 

kan påverka att vi till slut gör handlingen till vår egen. Informanterna har ett högt 

självbestämmande idag men det betyder inte att de alltid haft det utan möjligheten 

finns att de från början haft ett lägre självbestämmande och en amotivation men att 

detta ökat efter hand av yttre faktorer.  

Betydelsen av att vara med och påverka stöds av bl.a. Jeppsson Grassman (1997) 

som menar att det handlar om att påverka och en av hennes informanter berättar att 

han uppskattar att få bestämma. Han vill hellre bestämma än låta någon annan 

bestämma över honom. Han beskriver det tom i termer att det är roligt att styra. 

Hennes forskning visar dock på att det finns flera orsaker till engagemang där det 

finns ett givande och ett tagande. 

Även inom idrottsrörelsen var självbestämmande centralt: ”Drivkraften är väl konkret 

att påverka på sitt sätt. Jag tror det annars så lägger man inte tid” (Informant 5). 

Ytterligare en informant från Idrottsrörelsen säger: … ”Om de inte gör det eller väljer 

att inte lyssna på de argument jag har. Då får ju jag tacka för mig då” (Informant 4). 

Men även i detta så skiljer sig föreningarna åt. Inom kyrkan beskrivs det vara 

angeläget att även kunna påverka på ledningsnivå och då genom förtroendevalda:   

 27    
  



Man har ju förtroende för de som man tillsatt där så det är ju sällan som man inte 
tycker som dom…jag tror inte att man hade fått så många personer till att ställa upp 
som ledare i olika grupper om man inte hade haft chans att påverka. Församlingens 
beslut ska ju genomsyra hela församlingen…annars hade man nog inte velat vara 
med om man inte haft möjlighet att påverka (Informant 3). 

Det var viktigt för dem att kunna påverka genom ett förtroende men inom 

idrottsrörelsen värdesätts inte detta lika mycket. En informant från idrottsrörelsen 

berättar:  

-I föreningsbeslut är jag inte med. Praktiska utformningen mer. Jag är väl lite lat jag 
tar inte den biten jag tycker att jag gör ett bättre jobb genom att hantera grabbarna 
eller tjejerna då. Så är det andra som är bättre på att sitta och fatta överliggande 
beslut.(Informant 4)  

De resultat som framkommer från idrottsföreningen bygger inte alls på samma 

förtroende mot ledningen som inom kyrkan. Det är tydligt att engagemanget kring de 

beslut som tas i idrottsföreningen lämnas åt någon annan att ta hand om och att man 

begränsar sig till att ta hand om den praktiska träningen.  

Inom kyrkan finns en anställd person som är lite av en spindel i nätet och som har en 

funktionen av att ge support, inte att sätta regler, vilket de uppskattar. Inom 

idrottsföreningen finns också svårigheter att rekrytera nya som vill engagera sig enligt 

informanterna. De berättar att man idag inte vill låsa upp sig och att detta blir 

problematiskt. Denna svårighet uttrycks: 

-Att rekrytera nya människor som jag gjorde … självklart vill jag hjälpa till. Sen när 
man börjar diskutera om vad kan du tänka dig? Att man kommer in på att du får vara 
ansvarig. Då är det stopp då går det inte! Man vill gärna ha en bakdörr ut. Grabbarna 
tränar två dagar i veckan, jag kommer om jag kan. Ska jag åka på hockeymatch eller 
åka med barnen och bada så kommer jag då är det prio ett. Jag kommer när jag vill 
liksom. Nej jag förstår det är så samhället ser ut, det är en fara tror jag. (informant 4) 

Det beskrivs oroa informanten att de som ska engagera sig inte vill binda upp sig och 

ta ansvar. Ibland sätts listor upp där folk får välja dag och tid. Detta bidrar till att fler 

skriver upp sig. Detta är ju ett sätt att visa att man vill välja själv när man kan ställa 

upp och på ett självbestämmande. 

Att självbestämmande är viktigt för motivationen stöds även av Boezeman & 

Ellemers (2009) som skriver att självbestämmande tillsammans med social 

samhörighet är en viktig del i studien där de använt SDT. Detta stöds av fler forskare 

bl.a. Oostlander, Güntert & Wehner (2014). I studien deltog 113 personer i åldern 18-
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68. Studien påvisar betydelsen av självbestämmande för en inre motivation. Den 

utfördes i en skola där informanterna jobbade väldigt nära läraren. Detta menar 

författarna gör att studien har en begränsning eftersom frivilligt socialt arbete inte 

alltid bedrivs med den närheten vilket kan ha påverkat studiens resultat. 

Självbestämmande i frivilliga organisationer beskrivs av Greller (2015) som menar att 

självbestämmande ger en flexibel och lyhörd organisation.   

Självbestämmande kan även ge utrymme till att de engagerade kan planera 

åtaganden så att de dels får mer tid tillsammans med sina egna barn men även att 

de har möjlighet att jobba över och få högre lön eftersom de styr själva. Detta kan då 

även ses som belöningar vilka Batson (2011) menar är att se som egoistiska motiv. 

Viljan till ett gemensamt engagemang 

Viljan beskrivs vara en drivkraft och utan viljan så går det inte. Att viljan måste finnas 

kopplar jag till Deci & Ryan (2000) som menar att personer som har den inre 

motivationen är mer intresserade, mer tålmodiga och har ett bättre självförtroende. 

De menar att när något görs med en inre motivation blir kvalitén högre på det som 

utförs och att inre motivation är källan till energi för att utföra saker.  

Inom kyrkan finns viljan att göra något utifrån sin tro och vad kristendomen gjort för 

dem. Samtidigt finns en vilja att sprida evangeliet och att fler ska få möjlighet att ta 

ställning i trosfrågorna. Informanterna inom kyrkan menar att det inte lärs ut 

kristendom i skolan på samma sätt idag som det gjordes förr och att detta är en del i 

deras engagemang. Detta uttrycker informanterna i slutet av intervjun på frågan om 

de ville tillägga något mer, vilket visar att det är viktigt att ställa den frågan. Kvale & 

Brinkmann (2009) menar att genom att ställa frågan ges den som intervjuas möjlighet 

att tillägga information.  

För informanterna är det inte viktigt att man har yrkesmässig kunskap i det man är 

engagerad i. Så länge viljan finns så är det som står på pappret mindre viktigt, det 

som är av betydelse är ett intresse att göra något. Detta berättas av en informant 

inom kyrkan: 

 -Yrkesmässigt? Egentligen inte. Viljan skulle jag säga finns den så löser sig mycket 
liksom. Man behöver inte ha någon yrkesmässig bakgrund i de områdena absolut 
inte. Det behöver inte vara på papper. (Informant 3) 
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Inom kyrkan så finns en plats för den som inte har kunskap. En förutsättning för inre 

motivation är att samtliga tre delar i teorin behöver vara uppfyllda varav kompetens är 

en del men kompetensen var dock ingenting som var betydelsefullt för informanterna, 

vilket även stöds av bl.a. (Boezeman & Ellemers, 2009 & Oostlander, Güntert & 

Wehners, 2014). Detta gör att teorin visar på en eventuell brist gällande just 

kompetensens roll för inre motivationen 

Man kan få komma till kyrkan och engagera sig och hitta vem man är i detta. En 

informant säger: …”Då kanske det är det att man vill engagera sig och kanske hittar 

vem man är i detta” ...(Informant 1) Här ges en möjlighet för den som engagerar sig 

att hitta sin plats. Hen fortsätter:  

Först så ser jag ledarrollen som ett sätt att kunna växa som människa om det finns 
goda föredömen; huvudledare som kan verkligheten då kan ledarskapet få en god 
grund att växa. Om man kommer ung och ska ta ansvar då är det inte säkert att man 
har koll på att det är just ungdomar man vill jobba med eller närradio … det behöver 
inte vara klart från början. (informant 1) 

Människor beskrivs vara välkomna att engagera sig och erbjuds att vara ledare och 

få en god grund att växa på genom att engagera sig. Detta ligger i linje med Rubin 

(2000) som menar att engagemanget behövs men att det även kan ses som ett 

kännetecken på att vi lever i ett samhälle av individualisering och ökad 

avtraditionalisering. Även att det kan vara ett sätt att stärka den kristna tron, att vissa 

av hans informanter hade en hel livsstil som gestaltades av engagemanget.  

Informanterna ser även engagemanget som en del av en lösning på flykting och 

integrationsfrågan. De menar att det är en helt annan värld i dag än när 

informanterna själva växte upp. Det uttrycks av en informant: 

-Det har väl alltid varit viktigt men jag tror att det är ännu viktigare i dagens samhälle 
man vet ju själv vilka skriverier det är med invandrare och flyktingar som kommer hit 
hur vi ska kunna ta hand om dom, jag tror ju på att det en väldigt stark lösning på de 
problem som håller på att växa. (Informant 4) 

Det beskrivs vara viktigt i dagens samhälle och inom idrottsrörelsen sågs 

engagemanget i stor utsträckning som en fostrande och skyddande miljö som skulle 

göra gott för barnen. Det är inte aktiviteten i sig som är betydelse utan att de erbjuds 

vettiga sysselsättningar som hindrar att de går sysslolösa på staden. En informant 

berättar:  
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… undvika det här, gå och dra på staden, om man drar det riktigt långt, hamnar i 
dåliga kretsar, hamnar i missbruk och kriminella gäng. Jag tror det är viktigt att det 
finns bra och vettiga aktiviteter och absolut att man fångar upp barnen tidigt så det blir 
en naturlig del av deras liv, en samhörighet så man inte hamnar i fel 
samhörighetsgäng. (Informant 6) 

Man får en identitet i klubben, man kan bygga kring sig själv och utvecklas. En 

trygghet så när ungdomarna sedan möts på staden så uppstår inte bråken. Så här 

beskriver en informant:    

 …” Jag vet att det här har en väldigt fostrande miljö när de träffar andra människor 
ute på staden sedan. Att de är vana att träffa nya killar hela tiden och att de hamnar 
kanske inte i de här omotiverade bråken ”…(Informant 4) 

Detta stöds av forskning av bl.a. von Essen, Jegermalm & Svedberg (2015) som 

menar att det idag finns en historia i Norden med ett brett medborgerligt engagemang 

och att denna modell på många sätt ses som en föredömlig modell ur synvinklar som 

ekonomi, mänskliga och demokratiska.  

Viljan att göra något för någon annan skriver Batson (2011) om. Han menar att när 

man gör något som gynnar någon annan beskrivs det med altruism och inom 

religiösa sammanhang så är det vanligt med traditioner som innehåller altruism. Han 

diskuterar om människor alltid gör heroiska inslag, i form av att rädda människor nöd, 

bara av altruistiska skäl. Det kan även vara tanken på att de annars får leva med 

tanken på att inte räddat någon och att undvika bestraffning vilket kan ses som ett 

egoistiskt motiv.  

Engagemanget var också kopplat till att många av informanterna hade sina barn i 

gruppen. Att det skulle göra gott för deras barn: 

… det är väldigt mycket förknippat med mina barn och deras kompisar. Hade inte de 
varit med så hade inte jag stått där som frivillig. Stått och tränat andras barn det gör 
man ju inte. Jag gör ju inte det. Så det hänger helt och hållet ihop med att jag vill att 
dem ska få samma upplevelse som jag fått en gång i tiden vilket jag vet har varit 
väldigt bra för både mig och andra. (Informant 4) 

Detta stöds av forskning som visar att de som har barn som bor hemma har ett ökat 

engagemang (von. Essen, Jegermalm & Svedberg, 2015). Informanterna beskriver 

att deras engagemang förmodligen ändras när barnen växer upp. Relationens 

betydelse för att göra något för någon annan diskuteras även av Maner & Gailiotts 

(2007) studie som visar att viljan att göra något för någon annan ökar ju närmre du 

står personen som du ska hjälpa. 
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Informanterna har flera engagemang varje vecka och var aktiva både på helger och 

på vardagar. De var också alla heltidsarbetande och mitt i livet med barn och familj. 

Engagemanget som informanterna har är omfattande och de flesta beskriver att 

engagemanget tar en stor del av deras tid. En informant säger att hen har varit i 

kyrkan på olika uppdrag fem kvällar under den veckan vi träffades, lovsångskväll, 

styrelsemöte och olika temakvällar. Detta kan liknas vid ett kumulativt 

medborgarskap som innebär att den som redan bidrar kommer att bidraga mer i 

framtiden (von Essen, Jegermalm & Svedberg, 2015).  
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Slutsatser och diskussion 

I det här avsnittet har jag för avsikt att sammanfatta och belysa syftet med studien. 

Frågeställningarna är besvarade genom att intervjuerna har kopplats till teori och 

tidigare forskning. Frågeställningarna kan vara svåra att urskilja från varandra och 

kan lätt gå i varandra men ett försök görs att redovisa dem lättöverskådligt. Nedan 

redovisar jag de resultat som studien visar tillsammans med analys och de slutsatser 

jag dragit.   

Altruism som motivation 

Resultatet visar att det finns altruistiska motiv till att engagera sig i frivilligt socialt 

arbete. De altruistiska motiven var inte de motiv som visade sig mest i studien men 

de fanns som centrala delar. Informanterna gjorde åtaganden för att de tyckte det 

gav något till dem själva men viljan att samtidigt göra något för någon annan var alltid 

med. Man undrar hur det ska gå om inte alla hjälps åt och det finns en stor vilja att 

vara med i ett ansvarstagande för nästa generation. De jag möter engagerar sig i stor 

utsträckning och en del är trötta medan en del, framför allt de inom kyrkan, verkar ha 

ett engagemang som gör de flesta av oss upprymda och imponerade.  

Som jag nämnt tidigare så är ju altruism i sin renaste form att se som patologiskt och 

studiens resultat visar att det inte är altruism i sin renaste form som motiverar. Om de 

som engagerar sig bara gör det för någon annans skull och inte alls för sig själv så 

finns risk att människor sliter ut sig och blir sjuka. Det skulle innebära en enorm 

konsekvens för samhället i form av stora mängder sjukskrivningar och ohälsa. Men 

även en förödelse för alla barn och andra som berörs av att det frivilliga sociala 

arbetet inte blir utfört i föreningar och församlingar. En viktig del i det civila samhället.  

Informanternas berättelser visar att de vill göra något för nästa generation och för 

någon annan människa men att de samtidigt uppskattar komplimanger, uppmuntran 

och gemenskap. Detta visar på att engagemanget består av flera delar och av flera 

orsaker till varför man engagerar sig i frivilligt socialt arbete. 

Självbestämmande 

För att utföra engagemanget står självbestämmande i fokus. Informanterna är 

bestämda på den punkten och det kanske är så det måste få vara. En idrottstränare 
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som får förhinder att utföra ett träningspass kan utan att fråga någon annan skicka ut 

ett mail och ändra träningstiden eller träningens omfattning. Det ger även en 

flexibilitet genom att idrottstränaren eller ledaren för Söndagsskolan inte behöver 

vara hemma utan kan sköta det var som helst ifrån, från stugan eller från jobbet. 

Detta är viktigt då alla i studien förvärvsarbetar. Flexibiliteten som ges, som en följd 

av självbestämmandet, menar jag gör att träningen i alla fall blir av. Även om 

träningen ändras eller bokas om så blir den i bästa fall av. En av informanterna 

jobbar utomlands i långa perioder. Kan hen ta beslut själv så innebär detta att hen 

fortfarande kan vara delaktig och aktiv även fast avståndet är stort.  

Om tränaren är tvungen att kontakta någon annan varje gång för att kunna ta beslut 

så vågar jag påstå att det uppstår en tröghet i organisationen som säkerligen skulle 

försvåra det frivilliga sociala arbetet. Samma sak gäller för en ledare för en 

Söndagsskola som genom självbestämmande kan ändra dagens samling beroende 

på vilken åldersgrupp som kommer till kyrkan. Det är säkert svårt att ha en samling 

som egentligen är menad för större barn om det kommer många små barn till kyrkan 

just den dagen. Här ges det en möjlighet att justera dagens samling i sista stund. 

Med ett självbestämmande menar jag följer en flexibilitet i engagemanget som är en 

fördel för de som ska tränas eller de som ska gå i Söndagsskola.   

Egoism som motivation 

Självbestämmande i utförandet kan naturligtvis också ge fördelar som t.ex. att 

tränaren kan jobba över och tjäna mer i lön eftersom hen kan planera och utföra 

engagemanget när det passar hen bäst. Tränaren eller barnledaren kan även få mer 

tid tillsammans med sin familj eftersom det finns en möjlighet att styra över när 

engagemanget ska utföras. Studien visar ju på att informanterna oftast har sina barn 

med sig i engagemanget. De kan även ordna aktiviteter som är fördelaktiga både för 

sig själva och sina barn och dessa motiv kan då ses som egoistiska men jag ställer 

också frågan om det kanske är så det måste få vara?  

De egoistiska motiven i form av belöningar på olika sätt är kanske inte att se som så 

förvånande då det är viktigt att man tar hand om sig själv för att kunna hjälpa någon 

annan annars finns risk att man bränner ut sig (Wuthnow 1991, Rubin, 2000 s.90).  

Studien visar inte heller på en ren egoism utan engagemanget görs även med motiv 

att man vill göra något för någon annan och vara en del i det gemensamma ansvaret 
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för framtidens samhälle. Då menar jag att egoismen kanske är något som måste få 

finnas med i engagemanget för att det ska fungera rent praktiskt och inte bara i 

teorin. De behöver trots detta följa vissa regler, stadgar och riktlinjer som finns i 

föreningar och församlingar vilket begränsar deras självbestämmande och egoistiska 

motiv. Detta ger ändå engagemanget ett visst ramverk att hålla sig inom. 

Individualism som motivation 

Vilken betydelse har då individualismen som motivation till frivilligt socialt arbete? 

Studien visar att det finns individualistiska motiv till frivilligt socialt arbete. Inom 

idrotten reflekterar de engagerade varför de ställer upp med sitt engagemang och 

framförallt en fredagskväll när ingen annan gör det. De funderar på hur 

engagemanget kommer att se ut i framtiden och de ställer sig frågan varför de gör 

det som de gör. Att vara reflexiv ligger i linje med ett typiskt individualistiskt samhälle. 

Människan förväntas lämna en förklaring till sina val, vara en reflexiv individ. Om det 

inte går bra i livet så har man ingen annan att skylla på än sig själv (Giddens, 1991 i 

Rubin, 2000. S.93-100).  

Engagemanget kan ses som ett byggande kring individens identitet. De som 

engagerar sig berättar att de får komplimanger av människor runt dem. På detta sätt 

ses de som någon som är snäll och som hjälper andra. Detta kan i förlängningen  

leda till att individen får en bättre självbild och mår bättre. Detta menar jag också kan 

leda till positiva effekter för samhället. Det kan bli positivt i form av lägre antal 

människor som t.ex. har psykisk ohälsa, sjukdom eller lider av ensamhet. Som 

Jeppsson Grassman (1997) menar så är intentionerna som en människa har för att 

engagera sig en process där den egna identiteten bildas. Genom att man gör något 

för någon annan men samtidigt för sig själv så får livet ett sammanhang.  

Det individualistiska i studien visar sig även genom att de har sina barn med i 

engagemanget och i ett individualistiskt samhälle kretsar det mesta runt familjen. Det 

framkommer även i studien att det är svårt att få folk att stanna kvar efter att barnen 

växt upp. Vilket stödjer de individualistiska motiven då familjen är de som står 

närmast individen i ett individualistiskt samhälle (Hofstede, 2001). Denna diskussion 

är tydligast i idrottsföreningen, det diskuteras i kyrkan också men där berättar 

informanterna att de inte riktigt vet i vilken form åtagandet kommer att se ut i 

framtiden. Den som varit ledare för Söndagsskolan kanske blir lovsångsledare.  
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I idrottsföreningen var den sociala samhörigheten inte så stor och detta kan bidraga 

till att människor slutar när deras barn växer upp. Här har idrottsföreningarna lite att 

jobba kring. Det är viktigt med den sociala samhörigheten för att uppleva den inre 

motivationen och för att få människor att jobba kvar i längden. Idrottsföreningen 

behöver ställa frågan hur de kan öka samvaron och gemenskapen. Detta menar jag 

är någonting som är viktigt att belysa och jag tar upp detta längre fram för fortsatt 

forskning. Om engagemanget plötsligt minskar så påverkas det civila samhället i hög 

utsträckning eftersom det då kommer att saknas engagerade. Men det råder delade 

meningar här och det frivilliga sociala engagemanget beskrivs ha en stabilitet som 

har stått emot det mesta genom tiderna och av medborgare som förväntas ta ansvar 

för både sig själv och för nästa generation (von Essen, Jegermalm & Svedberg, 

2015). 

Som vi diskuterat ovan så kan flera av de motiv vi nämnt ovan även ses som 

egoistiska motiv så det finns inga lätta svar på frågan vilken betydelse 

individualismen har för frivilligt socialt arbete. I denna studie nöjer vi oss dock med att 

konstatera att det finns individualistiska motiv men att det samtidigt följs åt av att man 

även utför engagemanget för någon annans skull. Idrottstränarna ställer sig 

undrande till sitt engagemang men i näsa stund säger de att det är viktigt att alla 

ställer upp och undrar hur det annars ska gå? Detta gör att det inte bara kan ses som 

ett reflekterande kring sig själv utan det finns även en vilja att vara med i ansvaret 

kring nästa generation och där andra får uppleva samma sak.   

Det frivilliga sociala arbetets stabilitet 

Frivilligt socialt arbete har beskrivits som stabilt genom tiderna. De ideella 

organisationerna har en förmåga att stå emot samhällsförändringar ( von Essen, 

Jegermalm & Svedberg, 2015). Jag kan inte låta bli och undra varför? Vad är det 

som gör det frivilliga sociala arbetet så stabilt? En första tanke är att denna fråga hör 

hemma i en annan studie men jag förstår ganska snart att det är relevant att ta upp 

även här.  

Att det frivilliga sociala arbetet består av olika orsaker som t.ex. självbestämmande, 

en längtan efter en social samhörighet, ett byggande av sin identitet, en vilja att 

sprida gudstron eller att göra något för någon annan anser jag bidrar till en viss 

stabilitet. Det kan liknas vid en anställd som inte får ut sin lön i tid. Är det bara lönen 
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som lockar till att gå till jobbet så är kanske risken stor att den anställde stannar 

hemma i väntan på att lönen ska infinna sig på kontot. Men jag menar att finns det 

även en gemenskap och en chans att utvecklas på jobbet så kanske man går dit 

ändå och väntar in lönen några dagar. 

Om en individ utför engagemanget mest för sin egen skull men även för andra så 

finns det å andra sidan de som utför engagemanget mest för andras skull och sätter 

de egna behoven i bakgrunden. Detta kan liknas vid en vågskål där olika motiv väger 

upp varandra. När individer drabbas av arbetslöshet eller annan personlig kris, och 

inte har samma möjlighet eller för den delen anledning längre till att utföra 

engagemanget som tidigare, så är motiven till engagemanget så utbrett och så 

många att motiven i sig själva inte blir så sårbara. 

Hustinx & Lammertyns (2003) menar att motiven till frivilligt socialt arbete har ändrats 

till att bestå i att människan vill få något tillbaka. Jag menar att det är kanske så det 

behöver vara för att det ska fungera i praktiken. Även för att människor inte ska slita 

ut sig. Har man jobb, familj och ett hem och ta hand om så är det kanske så det får 

vara. Att det finns olika anledningar till varför man engagerar sig tyder på en viss 

töjbarhet i engagemanget vilket behövs eftersom världen hela tiden förändrar sig. Det 

beskrivs ju att det frivilliga sociala arbetet ska täcka de hål som samhället inte kan 

täcka och om detta innebär att engagemanget visar på att ett byggande kring 

identiteten är förekommer så är det en styrka i engagemanget. Att kunna följa med i 

samhällsutvecklingen.   

Studien i ett teoretiskt ramverk 

I studien framkommer att positiv feedback, social samhörighet, självbestämmande 

och viljan till ett medborgerligt engagemang är viktigt för att människor ska motiveras 

till frivilligt socialt arbete. Studien finner stöd inom SDT där flertalet av delarna 

beskrivs vara viktiga för att uppleva inre motivation.  

Den sociala samhörigheten var mindre inom idrottsföreningen vilket kan anses ha en 

viss betydelse då människor slutar när deras egna barn växt upp. Detta stödjer teorin 

om den sociala samhörighetens betydelse för att uppleva inre motivation. Det jag 

undrar är om kyrkor och församlingar är bättre på den sociala samhörigheten och vad 

är det i så fall som de gör som inte idrottsföreningen gör? Är de bättre på att hitta på 

aktiviteter ihop eller är de bättre på att umgås och dricka kaffe eller är det den 
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gemensamma gudstron som gör att kyrkor har en bättre social samhörighet än 

idrottsföreningar? Beror det på om det är Svenska kyrkan eller Frälsningsarmén? 

Framförallt undrar man hur idrottsföreningarna tänker kring detta.  

I studien framkommer inte kompetensens betydelse för frivilligt socialt arbete, här ses 

viljan vara i fokus för engagemanget. Detta stöds även av flera studier bl.a. 

Boezeman & Ellemers 2009 & Oostlander, Güntert & Wehners (2014). Om det är så 

att kompetensen saknar betydelse för inre motivation i flertalet forskningar så menar 

jag att teorin har en svaghet. Eventuellt att kompetensen saknar betydelse inom just 

frivilligt socialt arbete. Kompetensen kan ju ha en större betydelse för motivationen till 

att skriva och slutföra en c-uppsats. Är det beroende på inom vilket fält man ska 

forska? 

Studien i ett socialpedagogiskt perspektiv 

Studien visar tendenser altruistiska, egoistiska och individuella motiv för att engagera 

sig i frivilligt socialt arbete. De altruistiska motiven var något svaga i denna studie 

men ändå helt centrala. Frågan ställs om hur man kan tänka kring detta ur ett 

socialpedagogiskt perspektiv.  

Utförs engagemanget i en del kring individens identitet så är det någonting som är 

angeläget och som behöver belysas. Genom att synliggöra de engagerade bidrar det 

till ett erkännande inför andra som ser att man gjort något bra. De som utför 

engagemanget blir sedda som individer som hjälper andra, någon som gör gott, vilket 

påverkar hur individen ser på sig själv. Madsen (2006) skriver att vi bedömer oss 

själva med andras ögon och att vi reflekterar över hur andra människor reagerar på 

våra handlingar. Utförs engagemanget i en del kring individens identitet så är det 

någonting som yrkesprofessionella inom socialt arbete behöver ha kunskap om. Jag 

kan t.ex. i mitt arbete ha en positiv syn på om de människor jag möter i mitt arbete 

engagerar sig i frivilligt socialt arbete. Har de som jag möter avbrutit engagemanget 

så är det något som vi kan tala om och hoppas på att individen återupptar igen. Det 

kan hjälpa individer att få en bättre självbild och må bättre.  

Som socialpedagog finns det även en stor arbetsmarknad och vårt jobb är viktigt men 

som forskning visar så fyller de frivilliga organisationerna de hål som samhället har 

svårt att fylla; de frivilliga organisationerna plockar upp de personer som faller mellan 

stolarna (Greller, 2015). I mitt yrkesliv kommer jag med största sannolikhet att träffa 
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på eldsjälar inom frivilligt socialt arbete och då är det viktigt att jag vet vad som 

motiverar till just detta. I dessa möten så behöver jag som yrkesverksam ta ett steg 

tillbaka och släppa fram den som engagerar sig frivilligt eftersom den här personen 

behöver ha ett självbestämmande och möjlighet att påverka. Här får jag backa för 

den goda sakens skull och hoppas på ett gott samarbete.    

Det är viktigt att förstå hur jag kan få individer att känna delaktighet och för att kunna 

göra det så behöver jag ha en viss grad av självbestämmande i mitt yrke och kunna 

jobba till viss del nu-orienterat. Detta gäller också för de som engagerar sig frivilligt. 

Genom att de har möjlighet att utforma engagemanget på deras villkor så ökar 

chanserna till delaktighet då allt inte är bestämt i förväg. De engagerade känner att 

det som de gör är viktigt för dem och även för andra. Trondman (2003) menar att det 

krävs att man har ett nu-orienterat arbetssätt för att öka delaktigheten och genom att 

fråga och bjuda med i planeringen så visar man att de som man frågar är viktiga och 

att deras åsikter betyder något. Engagemanget görs av de engagerade i 

ungdomarnas närsamhälle och ger dem en ökad möjlighet till ett nätverk. Pierson 

(2010) skriver om byggstenar som behövs för att undvika exklusion. Han beskriver 

betydelsen av att ha ett nätverk runt sig, både inom familjen och utanför, som en 

viktig del. En annan byggsten är just att ha närhet till grannsamhället.  

Förhoppningen med studien är att producera kunskap i ämnet. Som socialpedagog 

är jag förhoppningsfull och ytterst tacksam för att de frivilliga organisationerna finns 

där jag inte hinner vara. De inkluderar barn och ungdomar i lag och ger dem en 

möjlighet till delaktighet och ett sammanhang.  

Förslag på fortsatt forskning 

I studien framkom inte betydelsen av kompetens för att ha en inre motivation vilket 

kan vara ett förslag till fortsatt forskning och då gärna jämföra flera olika fält. Den 

sociala samhörigheten var lägre inom idrottsrörelsen vilket också kan vara intressant 

för fortsatt forskning. Det kan vara intressant att forska kring vilken betydelse den 

sociala samhörigheten har för att få de engagerade att stanna kvar inom idrotten 

efter att deras barn växt upp.  
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Bilaga 1- Informationsbrev Informationsbrev 

Förfrågan om intervju: 

Bakgrund och syfte: Syftet med studien är att beskriva vad som 
motiverar människor till att arbeta frivilligt inom 
socialt arbete. Jag har för avsikt att intervjua de 
som engagerar sig frivilligt och det kommer vara 
deras upplevelse som står i fokus.  

Förfrågan om Deltagande: Du tillfrågas då du engagerar dig frivilligt i 
föreningen, jag har fått kontaktuppgifterna till dig 
via andra medlemmar i föreningen.   

Hur går studien till: Data samlas in via Intervjuer. Intervjuerna 
beräknas ta 45-60 minuter. 

Vilka är riskerna: Det finns inga risker med att delta i studien.  

Finns det några fördelar:     Det finns inga personliga fördelar med att 
medverka i studien men genom att bidra till att 
kartlägga vad som motiverar människor till att 
engagera sig inom frivilligt socialt arbete så kan 
kunskaper i ämnet utvecklas. 

Hantering av data och sekretess:   Intervjun kommer att spelas in i syfte att 
underlätta mitt efterarbete. Dina svar och 
uppgifter kommer att behandlas så att inte 
obehöriga kan ta del av dem. Ditt namn kommer 
inte att skrivas ut i den färdiga uppsatsen. 
Deltagandet i studien är konfidentiellt.  

Hur får jag information om studiens Den färdiga uppsatsen kommer att finnas 
tillgänglig på Portalen DIVA samt på Högskolan 
Väst. 

resultat: 

Ersättning: Det utgår ingen ersättning för deltagandet. 

 

Frivillighet: Medverkan i studien är frivilligt och man kan när 
som helst avbryta utan att ange orsak. För att 
ändra sitt samtycke till deltagande i studien 
kontaktar man Studieansvarig: 
inger.norling@student.hv.se 

Ansvariga: Studieansvarig: Inger Norling 
inger.norling@student.hv.se  0736-874591 

Handledare: Johan Berlin, Docent Högskolan 
Väst.                                                             
Johan.berlin@hv.se     
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Bilaga 2 – Intervjuguide  Intervjuguide: 

Inledande frågor: 

• Berätta om ditt frivilliga engagemang och vad du gör här. 
• Berätta om vilket övrigt engagemang som finns här. 
• Berätta om fördelningen bland de engagerade här utifrån yrkesverksamma 

och icke yrkesverksamma? 
• Vad motiverar dig till att engagera dig inom frivilligt socialt arbete? 

Autonomi: 

• På vilket sätt kan du vara med och påverka verksamhetens utformning? 
• På vilket sätt kan du vara med och påverka de beslut som tas i föreningen? 
• A) Vad betyder det för dig att vara med och påverka verksamhetens 

utformning?       B) Vad betyder det för dig att vara med och påverka de beslut 
som tas i föreningen? 

Kompetens: 

• Vad arbetar du med när du är yrkesaktiv? 
• Vilken betydelse har det att man har kunskap inom det frivilliga engagemanget 

anser du? 
• Vilken kunskap har du om de frågor som du hanterar i ditt frivilliga 

engagemang? 

 

  Social samhörighet: 

• Hur skulle du vilja beskriva den sociala samhörigheten här? 
• Vilken betydelse har den sociala samhörigheten för dig? 

  

 Avslutande frågor: 

Hur ser du på ditt engagemang i framtiden? 
• Hur skulle du definiera motivation? 
• Hur skulle du definiera frivilligt socialt arbete? 
• Vilken feedback/respons får ni från ledningen på det engagemanget ni har och 

på vilket sätt? 
• Är det någonting mer du vill berätta om ditt sociala engagemang? 

 

 

 

 

     
  



Bilaga 3- Informerat Samtycke 

 

INFORMERAT SAMTYCKE: 

Jag ger härmed mitt samtycke till deltagande i studien som handlar om vad som 

motiverar till att arbeta frivilligt inom socialt arbete. 

Jag bekräftar att jag fått information om studien, samt information om att studien är 

frivillig och att jag när som helst kan avbryta Intervjun utan att förklara närmare 

motivering. 

Jag ger mitt samtycke till att data om mig kommer att hanteras och förvaras 

elektroniskt av den Studieansvarige. 

 

 

Underskrift: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Namnförtydligande: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Datum och ort: 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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