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Sammanfattning  

 

 

Föreliggande studie har haft syftet att undersöka varför människor vill engagera sig i 

frivilligorganisationer och vilken påverkan de upplever att deras frivilligengagemang har på 

såväl ett individuellt plan som i ett större samhälleligt perspektiv. Studien har varit kvalitativ 

och semi-strukturerade intervjuer har använts som metod. De teoretiska perspektiv som 

studien grundats i har varit socialt kapital samt begreppen civilsamhälle och tillit. I studien har 

fyra respondenter från två olika frivilligorganisationer intervjuats. Studien visar att altruistiska 

skäl såsom att vilja hjälpa andra men också egennyttiga skäl som att engagera sig för att må 

bra eller få ett socialt sammanhang, som motiv till engagemang. Gällande påverkan av 

frivilligarbetet framkom att respondenterna såg engagemanget som ett sätt att förändra 

samhället i stort men också att förändra för en enskild person. Utifrån bland annat sociala 

sammanhang, som respondenterna upplevde att engagemang gav, kan man se en koppling 

mellan socialt kapital och frivilligengagemang.   

 

 

Nyckelord: Frivilligarbete, Frivilligorganisation, Socialt kapital, Civilsamhälle, Tillit 
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1. Inledning 

Engagemang i frivilligorganisationer anses kunna ha positiva effekter för både den som 

engagerar sig och för samhället i stort. För den som engagerar sig kan frivilligarbetet 

vara ett sätt att få göra något gott för någon annan (Svedberg, von Essen & Jegermalm, 

2010) men frivilligarbetet kan även utföras för den egna vinningens skull (Taylor, 

2006). För samhället har frivilligt arbete med fokus på socialt arbete varit en bidragande 

faktor till att staten i Sverige och i andra västländer tagit ansvar för individens välfärd 

(Helander & Sivesind, 2001). En bidragande orsak är bland annat organisationen 

Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA) som fungerat som en bro mellan 

frivilligorganisationerna och skapandet av välfärdsstaten (Lundström & Wijkström, 

1997). Frivilligt arbete sägs också kunna bidra till en högre grad av demokratisering, då 

fler är aktiva medborgare i samhället (Putnam, 2001). 

 Engagemanget inom frivilligt arbete i Sverige har varit relativt stort jämfört med andra 

länder och det kan förklaras med en medlemstradition inom folkrörelser i Sverige 

(Lundström & Wijkström, 1997). Under början av 1900-talet och fram till andra 

världskrigets början hade frivilligorganisationer som till exempel Stadsmissionen, Röda 

Korset och Frälsningsarmén ansvar för missbruksvård och barnavård. Dessa 

organisationer initierade även nya vårdanstalter och barnhem (Lundström, 2004).  

Även om staten sedan tog över dessa områden fortsatte ett samarbete mellan staten och 

frivilligorganisationerna. Många av organisationerna fick en ny roll i samhället, bland 

annat som röstbärare för olika grupper i samhället (Lundström & Wijkström, 1997). 

Under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet, i samband med att staten beslutade 

att lägga ut tidigare statliga verksamheter på entreprenad som en del av New Public 

Management (NPM) som introducerats inom svensk välfärd, blev dock 

frivilligorganisationerna tillsammans med privata företag en utförare av servicetjänster 

(Lundström, 2004).Frivilligarbete har en stark koppling till forskningsämnet socialt 

arbete då det professionella sociala arbetet som utförs idag är sprungen ur filantropin 

som utgick från ett välgörenhetsarbete för framförallt utsatta vuxna och barn 

(Meeuwisse & Swärd, 2016).  

Enligt Lundström (2004) har engagemanget i frivilligorganisationer med fokus på 

frivilligt socialt arbete minskat på senare år, medan engagemanget i organisationer 

som har ändamålet att självförverkliga egenintressen har ökat. Forskningen är dock 
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inte enig i denna fråga. En annan studie visat att engagemanget inom 

frivilligorganisationer har varit stabilt under de senaste två decennierna (Svedberg, et 

al., 2010). Wijkström (2012) menar att engagemanget har förändrats och att många 

av dem som engagerar sig nu inte gör det via medlemskap i folkrörelse som tidigare 

generationer gjort. Exempel på förändringar är bland annat att människor engagerar 

sig i olika ideella initiativ. Det finns även plattformar där frivilligarbetare matchas 

ihop med uppdrag från frivilligorganisationer. Exempel på plattformar är 

Volontärbyrån där människor kan anmäla intresse till olika frivilliguppdrag (Ibid.)  

 

1.1 Problemformulering och syfte 

Det finns ett behov i samhället av frivilligarbetare som engagerar sig i olika 

organisationer med fokus att förbättra sociala villkor (Butt, Hou, Soomro & Acquadro 

Maran, 2017). Inte minst med tanke på att staten fördelat ansvar inom välfärden till den 

den andra sektorn, privata företag och till den tredje sektorn, frivilligorganisationerna. 

Välfärden blir således fördelad på tre ben; staten, privata sektorn och frivilligsektorn.  

Detta innebär att frivilligsektorn tar ett större ansvar över välfärdsfrågorna än tidigare 

(Lundström & Wijkström, 1997) och att det samtidigt finns en förväntan på 

frivilligorganisationerna, från statens håll, att ha ett större ansvar över välfärden 

(Meeuwisse & Sunesson, 1998). Samtidigt som det kan vara en utmaning för 

organisationerna att utföra frivilligt arbete eftersom volontärerna inte har någon 

skyldighet att vara kvar i verksamheten (Butt, et al., 2017). Av den anledningen är det 

väsentligt att ha vetskap om vad som får personer att engagera sig frivilligt att stanna 

kvar inom organisationen. Detta eftersom personer som engagerar sig frivilligt inte är 

uppbundna genom ett anställningsavtal (Alfes, Shantz & Bailey, 2016). Frivilliga 

insatser är viktiga i samhället menar Asp (2017)  och tar som exempel upp insatser som 

gjordes under bränderna i Västmanland sommaren 2014 samt när det kom fler 

asylsökande än väntat till Sverige hösten 2015. Eftersom det finns ett behov av 

frivilligorganisationer i samhället och det finns en förväntan på organisationerna att ta 

ansvar för områden inom välfärden är det viktigt att personer vill engagera sig för att 

kunna möta de behov som finns. Av den anledningen är det också viktigt att förstå 

varför människor vill engagera sig och vilken roll frivilligorganisationerna har i 

samhället. Syftet med uppsatsen är således att undersöka varför personer vill engagera 

sig inom frivilligorganisationer med fokus på sociala problem i Sverige samt undersöka 

vilken betydelse personer upplever deras frivilligarbete har i samhället.  
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1.2 Frågeställningar 

● Varför vill personer engagera sig i frivilligorganisationer?  

● Vilken påverkan upplever personer att deras frivilligarbete har för dem själva, 

dem de möter i sitt frivilligarbete och för samhället i stort? 

● Vilken roll har frivilligorganisationer med fokus på socialt arbete  i samhället 

idag utifrån de förändringar som skett med välfärdstaten?  

 

1.3 Presentation över centrala begrepp  

Här kommer en presentation över hur synen på de centrala begreppen som ingår i 

studien ser ut. Diskussionen kommer föras från olika synvinklar.. De begrepp som 

kommer presenterad är tredje sektorn, frivilligorganisation samt frivilligarbete. 

 

1.3.1 Tredje sektorn  

Tredje sektorn som begrepp myntades på 1970-talet och sågs som alternativ till de två 

sfärerna staten och privata företag (Etzioni, 1973). Frivilligorganisationer med fokus på 

sociala frågor brukar ingå i det som kallas för tredje sektorn eller ideella sektorn som 

tredje sektorn också kan kallas för (Lundström & Wijkström, 1997). Inom de flesta 

teorierna där den tredje sektorn behandlas, delas synen på de tre sektorerna: offentliga 

sektorn, vinstdrivande sektorn och då slutligen ideella eller tredje sektorn. Den tredje 

sektorn kan delas där in i två olika kategorier av organisationer de organisationer som 

arbetar med välgörenhet och de organisationer som arbetar för ett specifikt gemensamt 

mål (Powell & Steinberg, 2006). Exempel på senare kategorin kan vara arbetarrörelsen 

eller andra intresseorganisationer. Men det finns samtidigt en problematik i att blanda 

ihop begreppen frivilligorganisation och ideell sektor av olika anledningar. 

Frivilligorganisation tyder på att arbetet som utförs är frivilligt vilket innebär att de 

avlönade inom tredje sektorn inte inkluderas (Morris, 2000). Tredje sektorn kan också 

associeras till mer negativa aspekter, så som att det är mindre uppstyrt än statliga eller 

vinstdrivande verksamheter eftersom det skulle vara uppbyggt på volontärarbete (Corry, 

2010).  

 

1.3.2 Frivilligorganisation  

Organisationerna kan definieras utifrån följande kriterier som är framtagna i ett större 

forskningsprojekt under 1990-talet på John Hopkins Universitet där ett flertal länder 
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inklusive Sverige deltog. Dessa kriterier är att organisationen ska vara formell på så vis 

att det finns en styrelse, kontinuitet i möten och aktiviteter. Utöver det ska 

organisationen inte vara en del av staten eller vara kontrollerad av den, utan den ska 

vara privat. Men organisationen kan dock få ekonomiskt stöd från staten. Ingen 

vinstfördelning, det vill säga överskott av ekonomisk vinst ska gå tillbaka till den egna 

organisationen. Organisationen ska ha ett självstyre vilket innebär att den ska 

kontrollera sina egna aktiviteter. Slutligen ska det inom organisationen finnas en viss 

del av frivilligt deltagande, antingen i form av frivilligt arbete eller i form av gåvor 

(Salamon & Anheier, 1997).  

 

Frivilligorganisation kan även definieras utifrån följande tre principer; att det är 

frivilligt att både gå med samt gå ur organisationen, att deltagande i aktiviteterna som 

organisationen anordnar också är frivilligt och sista principen är att det finns en 

samstämmighet mellan organisationens mål med verksamheten och den enskildes motiv 

att ingå medlemskap i organisationen (Ahrne, Boström & Forsell, 2004). 

Frivilligorganisationer arbetar inte enbart med inriktning rörande sociala frågor utan 

arbetet inom frivilligorganisationer kan också utföras inom inriktningar som 

boendeförening, religion, kultur, fackligt arbete och idrott. Det är inom idrottsrörelsen 

som frivilliga engagemanget är som störst (Svedberg et al. 2010).  

 

1.3.3 Frivilligarbete 

Begreppet frivilligarbete eller volontärarbete är svårdefinierat eftersom det finns flera 

olika dimensioner inom begreppet och det kan vara lättare att kunna förstå det genom att 

ringa in vad frivilligarbete inte är; det är inte slaveri, inte ett betalt arbete, tvångsarbete 

eller hjälp till anhöriga (Hustinx, Cnaan & Handy, 2010). Begreppet frivilligarbete som 

ett obetalt arbete är en produkt av sociala relationer och organisering av arbete. 

Frivilligarbete kunde inte räknas som obetalt arbete innan det fanns ett begrepp om ett 

betalt arbete och det var efter industrialiseringen som begreppet skapades (Taylor, 

2006). Olika begrepp för att förklara frivilligt arbete är bland annat ideellt arbete, 

filantropi, tredje sektorn, civilsamhället och välgörenhet för att nämna några (SOU 

1993:82). 

 

Man kan också se frivilligarbete utifrån olika perspektiv, såsom ett ekonomiskt, 

sociologiskt, psykologiskt och ett statsvetenskapligt. Utifrån det ekonomiska 
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perspektivet är tanken om volontärarbete en paradox på så vis att människan ger mer än 

vad hon får. Bland olika förklaringar till att människor engagerar sig utifrån ett 

ekonomiskt perspektiv är att de får en annan form av vinst än pengamässigt. En annan 

förklaring är att deras handlande skulle bero på ren altruism. Det sociologiska 

perspektivet menar å andra sidan att genom frivilligarbete får människan sociala 

relationer och därför kan arbetet ses som ett socialt fenomen. Genom att engagera sig 

frivilligt skapas en sammanhållning inom samhället. Utifrån ett psykologiskt perspektiv 

är frivilligarbete ett prosocialt beteende som är utifrån planerade former och ett 

medvetet val. Inom psykologin talas det även om att det finns vissa egenskaper som 

skiljer mellan personer som är engagerade i frivilligarbete och personer som inte är det. 

Dessa egenskaper är “agreeableness” och “extraversion” (Hustinx et al., 2010).  Med 

agreeableness menas att individer har en vänlig och medgörlig personlighet. 

Extraversion innebär en personlighet som är social och aktiv (Roccas, Sagiv, Schwartz 

& Knafo, 2002). En aspekt att väga in är att den sociala situationen också spelar roll och 

inte enbart personlighetstyper. Enligt statsvetare är frivilligarbete ett redskap för 

demokrati och för ett aktivt medborgarsamhälle. Ett samhälle utan frivilligarbete kan 

riskera bli ett totalitärt och förtryckande samhälle. Men ett samhälle med starka krafter 

inom frivilligarbete kan också bidra till att regeringar negligerar ansvaret för allas 

välfärd (Hustinx et al. 2010).  

Det kan även göras en distinktion mellan formellt och informellt frivilligarbete där den 

första kategorin representerar arbete inom en organisation medan den senare kategorin 

innefattar frivilligarbete där man hjälper en granne eller en vän till exempel (Milligan & 

Conradson, 2006). En annan viktig aspekt att ha i åtanke är att all form av 

volontärarbete inte är för ett gott syfte. Bland annat finns exempel på engagemang i 

föreningar som har ett rasistiskt, kriminellt, förtryckande eller samhällsomstörtande 

syfte med sin verksamhet. Ett exempel på detta är frivilligarbete i organisationen Ku 

Klux Klan (KKK) som mer kan anses som en antisocial och rasistisk organisation 

(Hustinx et al., 2010).  

1.4 Avgränsningar 

Frivilligarbete kan innefattas av olika former och utföras inom olika områden. 

Frivilligarbete med inriktning på socialt arbete kan även utföras inom trossamfund eller 

andra organisationer. Till exempel kan idrottsföreningar genomföra arrangemang till 
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nytta för sociala ändamål. I denna studie avgränsas undersökningen till frivilligarbete 

som utförs inom organisationer med socialt arbete som inriktning.  

 

2. Kunskapsläget 

I detta kapitel kommer tidigare forskning att presenteras gällande 

frivilligorganisationernas ursprung utifrån en svensk kontext. En beskrivning om hur 

frivilligorganisationerna ser ut idag kommer att presenteras samt en beskrivning om 

vem som engagerar sig i frivilligarbete utifrån den tidigare forskningen. Kapitlet avlutas 

med en presentation av motiv till att börja engagera sig i frivilligarbete utifrån tidigare 

forskning.  

 

2.1 En kort historisk bakgrund  

De flesta frivilligorganisationerna som finns i dagens samhälle härrör från 

sammanslutningarna som bildades under tidigare delen av 1800-talet. Av dessa har 

mång ofta varit en del av en filantropisk stiftelse eller diakonisällskap. Många av dessa 

föreningar eller associationer som de också kallas för har oftast sitt ursprung i ett 

religiöst sammanhang (Wijkström, 2012). Men det går att härleda frivilligsektorn ännu 

längre bak i tiden, närmare bestämt till 1500-talet i Sverige, innan reformationen då 

Sverige var katolskt. Frivilligsektorns historia i Sverige kan delas in i fyra perioder 

(Lundström & Wijkström, 1997). 

Den första epoken består av tiden före 1800-talet och betecknade tiden före en modern 

ideell sektor. Den perioden innefattar tiden innan kyrkan blev en del av den svenska 

statsmakten. I kyrkans arbete fanns en förpliktelse att se till de fattiga och sjuka i 

samhället. I samband med att Sverige reformerades blev vissa av kyrkans 

angelägenheter statliga, bland annat institutioner för personer med 

funktionsnedsättningar och kroniskt sjuka (Lundström & Wijkström, 1997). Detta kan 

jämföras med utvecklingen i Storbritannien där grunden till filantropin bildades i början 

av 1600-talet i samband med införandet av fattiglagen år 1601 (Salamon & Anheier, 

1997). 

Den andra perioden är mellan åren 1810–1870 och stod för de tidiga sällskapens 

tidsperiod. De sällskapen som benämns i denna period är de sammanslutningarna som 

nämndes tidigare och de var exklusiva sällskap för medel- och överklassen. Denna 

tidsperiod sammanfaller med monarkins upplösning 1809 och avskaffandet av 
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ståndssamhället i Sverige. I dessa sällskap blev en del av arbetet välgörenhetsarbete för 

de fattiga. I mitten av 1800-talet fick detta välgörenhetsarbete en stor betydelse inom 

fattigvården (Lundström & Wijkström, 1997). I Storbritannien bildades olika former av 

välgörenhet, till exempel Friendly Societies som var lokala sammanslutningar, främst 

bland arbetande män inom olika yrkesskrån, där man samlade in pengar för de 

behövande (Salamon & Anheier, 1997).  

Den tredje perioden innefattar industrialiseringen och folkrörelserna, åren 1870–1930. 

En viktig företeelse i folkrörelsernas uppkomst är emigrationen där närmare runt en 

miljon svenskar lämnade Sverige. De flesta av dem emigrerade till USA och genom 

kontakten som de hade med sina anhöriga kvar i Sverige blev de svenska folkrörelserna 

influerade av folkrörelserna i USA. Detta gäller främst de frireligiösa rörelserna och 

nykterhetsrörelsen. Andra rörelser som kom till under denna period var också kvinnors 

frigörelse, idrottsförbunden, arbetarrörelsen, kooperativ bland lantbrukare för att nämna 

några. En av organisationerna som blev bryggan mellan välgörenhetsorganisationerna 

och välfärdsstaten var Centralförbundet för Socialt Arbete (CSA). CSA var bland annat 

delaktig i arbetet med fattig- och barnavården i Sverige (Lundström & Wijkström, 

1997).  

Åren mellan 1930–1970 betecknas som välfärdsstatens uppkomst och utger den fjärde 

perioden. Det var inte förrän efter andra världskriget som reformerna som format svensk 

välfärdsstat bildades. I samband med detta tog staten över arbetet som organisationerna 

tidigare hade utfört. Exempel på detta är bland annat Röda Korset som utförde hemhjälp 

för äldre, vilket sedan kom att bli hemtjänst (Lundström & Wijkström, 1997). Liknande 

företeelser har skildrats i andra delar av världen som till exempel USA och 

Storbritannien där sammanslutningar med religiösa rötter och filantropiska föreningar 

med välgörenhetsändamål bidragit till offentlig välfärdsstat (Robbins, 2006).  

2.2 Frivilligorganisationers roll i samhället idag 

Men även om staten tog över arbetet som organisationerna hade utfört förändrade inte 

det den ställning organisationer hade i samhället utan medlemskapet i rörelserna var 

fortsatt starkt (Lundström & Wijkström, 1997). Organisationerna fick en ny roll där de 

istället för att utföra arbetet kunde fungera som en röst för utsatta som kanske inte 

kunde föra sin egen talan. Men att frivilligorganisationers arbete försvann helt i och med 

välfärdsstatens uppbyggnad är inte helt korrekt och inom vissa områden har 
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frivilligorganisationen haft en betydande ställning. Ett exempel på detta är 

missbruksvården (Jonsson, 2006).  

 

Under slutet av 1980-talet skedde en större politisk förändring i flera olika länder 

inklusive Sverige. Denna förändring var en del av den politik som Reagan i USA och 

Thatcher i Storbritannien förde, där tidigare statliga angelägenheter skulle privatiseras 

och andra utförare kunde driva verksamheten. Denna förändring är införandet av New 

Public Management (NPM). Tanken var då att både vinstdrivande och icke-

vinstdrivande organisationer skulle kunna vara utförare för serviceproduktion inom 

skola, social omsorg och vård (Anheier & Salamon, 2006). Syftet med att införa NPM 

var att konsumenten skulle få en valfrihet att välja utförare. Organisationer med 

frivilligt arbete som då inte drevs av vinstdrivande mål kunde vara ett alternativ 

gentemot de vinstdrivande företagen (Lundström, 2004). En aspekt som tas upp i linje 

med detta är att många av frivilligorganisationerna själva inte vill se sig som en 

ersättning av de välfärdstjänster som kommunerna ska erbjuda utan de vill fungera som 

ett komplement (Lundström & Wijkström, 1997).  

En annan förändring som framkommer är att många av de ekonomiska ersättningar som 

kommunerna betalat ut till frivilligorganisationer utan att kräva något antingen blev 

mindre eller att baserades på prestationer, vilket innebar att organisationerna fick utföra 

arbete för att få ersättning (Jonsson, 2006). Wijkström (2001) menar att 

organisationerna nu får resurser utifrån vad de gör till skillnad från innan, då de fick 

tillgång till resurser enbart genom att de fanns. Genom denna förändring har Jonsson 

(2006) utifrån tidigare forskning kunnat se ett antal effekter av att ersättningarna 

villkorats. Några av dessa effekter visar bland annat att organisationerna blivit mer 

marknadsanpassade, att de tagit mer ansvar över kommunens verksamheter och att det 

skett en professionalisering av frivilligorganisationerna. 

Den marknadsanpassning som skett bekräftas från flera håll. Bland annat genom att det 

skett en förändring från de tidigare organisationerna med folkrörelsetradition till en ny 

form där organisationen är “hälften välgörenhet/hälften företag” (Wijkström, 2012, 

s.114). Att frivilligorganisationerna utför servicetjänster förklaras med att välfärdsstaten 

dragit sig tillbaka och att det då finns en förväntan på frivilligorganisationerna att ta ett 

större ansvar för den sociala omsorgen (Meeuwisse & Sunesson, 1998). Detta fenomen 

bekräftas även internationellt i USA (Salamon, 1994), i Storbritannien( Milligan & 
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Conradson, 2006) men även i mer aktuella studier från Tyskland,  (Haß & Serrano-

Velarde, 2015) och från Estland(Tõnurist & Surva,2016). Att frivilligorganisationerna 

professionaliseras ses både som att det frivilliga sociala arbetet får en högre status 

(Meeuwisse & Sunesson, 1998) men också att det kan riskera att ske en splittring 

mellan de frivilliga utan utbildningen och de frivilliga eller anställda med utbildning 

(Ahrne et al. 2004). 

 

2.3 Frivilligarbetaren  

När det kommer till de som är engagerade inom frivilligorganisationer med fokus på 

sociala frågor visar forskningen på att det finns några gemensamma nämnare. Dessa är 

utbildning, sysselsättning och familjesituation. De flesta engagerade har i högre grad en 

eftergymnasial utbildning, ett heltidsarbete och partner/sambo än personer som inte 

engagerar sig (Gil-Lacruz & Marcuello, 2012; Svedberg et.al, 2010; Taylor, 2006). En 

faktor som tas upp är att man känner någon, en familjemedlem eller vän som är 

frivilligarbetare och på så vis blir man själv engagerad (Paik & Navarre-Jackson, 2011; 

Svedberg et. al, 2010). En annan faktor som tas upp ur ett svenskt perspektiv är att få av 

de som är engagerade i frivilligarbete har en annan etnisk bakgrund än svensk. En 

förklaring till det kan vara avsaknad av sociala nätverk (Svedberg et al., 2010). Det kan 

jämföras med en vanligt förekommande orsak som nämns till varför personer inte 

engagerar sig i frivilligarbete; att de inte blivit tillfrågade (Paik & Navarre-Jackson, 

2011; Svedberg et al., 2010). När det gäller skillnad mellan kön kan man se att män är 

mer representerade i idrottsorganisationer och kvinnor inom organisationer med fokus 

på socialt arbete (Svedberg et al., 2010).  

Det finns en paradox i att personer som inte har en sysselsättning engagerar sig i lägre 

grad än personer som arbetar, då den tidigare gruppen sannolikt bör ha mer tid för 

frivilligarbete än den senare gruppen (Musick & Wilson, 2008). Det finns också en 

problematik i att personer som inte tillhör högre klass, har en utbildning eller “rätt” 

hudfärg inte får tillgång till detta nätverk (Taylor, 2006).  

2.4 Motiv till att personer väljer att engagera sig i frivilligarbete  

Gällande motiv till att välja att engagera sig inom frivilligorganisationer uttrycker 

personer som engagerar sig att det ofta bottnar i en önskan att göra något gott för 

andra (Svedberg et al., 2010; Taylor 2006). Men även motiv kopplat till egna behov 

såsom en strategi för att få det arbete man vill ha, har också formulerats som 
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anledning (Taylor, 2006). Dessa två motiv till att engagera sig kan jämföras med det 

ekonomiska perspektivet som introducerades i början av uppsatsen, där 

frivilligarbete förklarades med antingen altruistisk handling eller att man får en 

annan egen vinning än rent ekonomisk (Hustinx et al., 2010.)  

Utifrån en studie från USA har sex olika funktioner framtagits som förklaringar till 

varför individer vill engagera sig ideellt. Dessa funktioner är värdering, kunskap, 

förbättring, karriär, det sociala samt beskyddande funktioner. Värdering innebär att 

man engagerar sig på grund av sina värderingar, till exempel humanitära värden. 

Funktionen kunskap står för att man vill engagera sig för att lära sig mer, både 

färdigheter men också faktakunskap. Genom att engagera sig i frivilligarbete kan 

man både växa som person samt utveckla sidor hos sig själv, detta ses som 

funktionen förbättring. Funktionen karriär syftar till att man genom frivilligarbete 

kan nå sina karriärmål. Sociala funktionen innebär att man kan skapa nya eller stärka 

befintliga relationer och slutligen handlar funktionen beskyddande om att genom 

frivilligarbete minska negativa känslor såsom skuldkänslor hos sig själv. Genom 

dessa sex funktioner ska man då kunna förstå motivationen bakom frivilligarbetet. 

De olika motiven varierar mellan altruistiska skäl såsom värdering till 

självcentrerade skäl såsom karriär, förbättring och beskyddande (Clary & Snyder, 

1999).  

Utifrån de sex olika funktionerna som nämndes ovan, har en annan modell från 

Pakistan utarbetats för att förklara motiven till att vilja att engagera sig frivilligt. I 

den modellen har fyra olika riktningar skapats. Anslutning är den första inriktningen 

och innebär att personer väljer att engagera sig ifall de har familjemedlemmar, 

vänner eller bekanta i deras närhet som är engagerade. Övertygelse, som är den andra 

inriktningen, handlar om att personer engagerar sig, antingen på grund att de tror på 

organisationens arbete och/eller på grund av religiösa skäl. Den tredje inriktningen 

karriärutveckling innebär att man engagerar sig frivilligt för att få kunskap och 

erfarenhet som man kanske inte får i sin nuvarande sysselsättning. Den fjärde 

inriktningen handlar att personer väljer att engagera sig för att få beröm, erkännande 

eller förbättra sig själva och beskrivs som den egoistiska inriktningen (Butt et al., 

2017).  

Det finns likheter mellan dessa funktioner/ inriktningar och vad som tagits upp 

tidigare gällande motiv till att frivilligarbeta, som till exempel att det kan användas 



 

 

11 
 

som en strategi att nå karriärmål (Taylor, 2006), eller att frivilligarbete kan ses som 

ett socialt fenomen genom att man skapar relationer med andra (Hustinx et. al, 2010). 

Men också att man engagerar sig i frivilligt arbete för att man vill hjälpa andra 

(Svedberg et al, 2010; Taylor, 2005).  

3. Teoretiskt perspektiv  

För att förstå och förklara orsak till varför personer engagerar sig i 

frivilligorganisationer och vilken påverkan de upplever engagemanget har på ett djupare 

analytiskt vis och för att knyta an relevanta begrepp till ämnet har jag valt att använda 

socialt kapital som teoretiskt perspektiv. Socialt kapital handlar om nätverk och 

relationer mellan människor och hur människor påverkas av relationer samt hur 

samhället påverkas av det (Field, 2003). Inom perspektivet kan man finna element 

såsom civilsamhället och vikten av tillit. Dessa delar samt socialt kapital kommer att 

presenteras samt kommer en del av den kritik som finns mot teorin att redogöras. 

 

3.1 Civilsamhället och frivilligt arbete 

Civilsamhället räknas till det sfär som finns mellan det offentliga, som till exempel 

statliga och kommunala verksamheter och marknaden. Inom den sfär som civilsamhället 

tillhör räknas bland annat frivilligt socialt arbete, non-profit företag och politisk 

aktivism in (Trägårdh, 2008). Fenomenet civilsamhället är i sig inget nytt utan 

människor har organiserat sig sedan medeltiden, men begreppet räknas i sig som ett 

modernt fenomen. Genom civilsamhället har man kunnat organisera sig på en frivillig 

basis utifrån gemensamma intressen och frågor (Linde & Scaramuzzino, 2017). 

Civilsamhället kan tillskrivas olika funktioner i samhället. Dess funktion är bland annat 

att vara röstbärare, som då syftar på att organisationer företräder andras intressen. Men 

civilsamhället kan även fungera som en demokratiskola där medborgare genom att delta 

i föreningslivet kan erhålla demokratiska färdigheter. Civilsamhället ses även som en 

gemenskap där det genom deltagande kan byggas relationer och samhörighet 

(Johnasson & Meeuwisse, 2017). Civilsamhället brukar oftast kopplas ihop med positivt 

värderande ord (Trägårdh, 2008), vilket kan bli problematiskt eftersom engagemang i 

civilsamhället inte alltid behöver vara för ett gott syfte (Rothstein, 2003). Civilsamhället 

är inte statiskt utan påverkas i hög grad av både politiska inflytanden och av samhället i 

stort (Trägårdh, 2012). 
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Det frivilliga arbetet inom civilsamhället har förändrats genom åren. Som tidigare 

nämnts i inledningen har det frivilliga sociala arbetet varit förgrunden till det 

professionella sociala arbete vi ser idag. I samband med att staten tog över mycket av 

det frivilliga sociala arbetet som utfördes inom civilsamhället i efterkrigstiden blev det 

frivilliga arbetet mer inriktat på kultur, opinionsbildning och rekreation. Men efter den 

marknadsanpassning och privatiseringen av tidigare statliga verksamheter som 

genomfördes i början av 1990-talet har det skett förändringar i det frivilliga sociala 

arbetet inom civilsamhället. Förändringarna som skett är att frivilligorganisationer 

tillsammans med vinstdrivande företag har blivit alternativ till välfärdsinsatser i den 

välfärdsmix som bildades i samband med marknadsanpassningen och privatiseringarna 

(Linde & Scaramuzzino, 2017). Civilsamhället kan ses utifrån både mikro-, meso- och 

makroperspektiv. Inom makroperspektivet handlar det främst om välfärdsregimer och 

vilken roll civilsamhället spelar i det spektrum. I mesoperspektivet behandlas frågor om 

typer av organisering och det kollektiva. I mikroperspektivet handlar det om människors 

val till engagemang men också vad deltagande i civilsamhället ger. Inom det sistnämnda 

förekommer begreppen tillit och socialt kapital (Johansson & Meeuwisse, 2017).  

 

3.2 Tillit och socialt kapital  

Inom forskning om tillit finns det två olika lägen, det kulturella och det empiriska. Inom 

det kulturella perspektivet anses tillit vara kopplat till en individs personlighet och 

påverkas inte av omgivningen. Tillit ses som något stabilt som formas under barndomen 

och håller sig stabilt under livet. Det andra perspektivet, det empiriska, ser inte tillit som 

ett karaktärsdrag utan något som är direkt format från vår omgivning och att tilliten kan 

förändras utifrån hur samhället förändras (Abdelzadeh & Lundberg, 2016). Tilliten kan 

också delas in i olika dimensioner, den horisontella tilliten som syftar på tillit mellan 

människor och den vertikala tilliten som syftar på den tillit som människor har för 

myndigheter, institutioner och organisationer (Lundåsen & Trägårdh, 2016). Tilliten 

räknas som en av byggstenarna i skapandet av socialt kapital tillsammans med 

ömsesidighet och nätverk.  Med ömsesidighet menas att man gör något för eller hjälper 

en granne, kollega eller vän utan att förvänta sig något i gengäld direkt men med 

vetskapen om att grannen, kollegan eller vännen kommer gengälda tjänsten någon gång 

senare. Genom att engagera sig får man tillit till andra i sin omgivning och detta kan då 

ackumuleras genom nätverket och engagemanget (Putnam, 1993). Men Rothstein 

(2003) menar att det inte går att fastställa att det är i samverkan med andra som tilliten 
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skapas, utan att personer kan ha tillit innan de väljer att engagera sig. Detta framhålls 

även av Häuberer (2011) som menar att det inte går att bevis den tesen, att engagemang 

i nätverk och ömsesidighet skapar tillit. 

 

3.3 Socialt kapital 

Det sociala kapitalet kan ses som en av flera resurser som människan har. Andra 

resurser kan vara ekonomiskt eller mänskligt kapital (Esser, 2008). Inom socialt kapital 

behandlas således betydelsen av sociala nätverk och behovet av det. Begreppet 

myntades först av pedagogen Hanifan vid 1900-talets början men fick ingen större 

uppmärksamhet förrän senare delen av 1900-talet , med då bland annat Bourdieu, 

Coleman och Putnam som alla använt sig av begreppet socialt kapital (Rønning & 

Starrin, 2011). Bourdieu såg socialt kapital som ett värde i en social hierarkisk ordning. 

Colemans definition av socialt kapital, å sin sida, handlar om hur människor kan 

samarbeta med varandra. Putnams begrepp av socialt kapital handlar om engagemang 

och hur engagemang och medborgaranda påverkar ett samhälle (Field, 2003). Begreppet 

syftar på att de sociala resurser som erhålls genom de sociala nätverken är värdefulla för 

personer och bidrar till att människor väljer att engagera sig i frivilligarbete (Putnam, 

2001). Resurserna som socialt kapital bär med sig kan både gynna enskilda individer 

och samhället i stort. När det gäller för individer kan kapitalet frambringa tillit och 

sociala nätverk. När det gäller för samhället i stort anses socialt kapital kunna bidra med 

social sammanhållning, integration och social kontroll (Lundåsen & Trägårdh, 2016).  

 

3.4 Kritik mot teorin om sociala kapitalet  

När det kommer till den kritik som lyft upp gällande Putnams definition av socialt 

kapital gäller det både synen på tillit inom teorin, teorins användbarhet i andra kontexter 

än västerländsk samt könsneutralitet inom teorin bland annat. Det finns forskning som 

visar på olikheter mellan kvinnors och mäns engagemang i frivilligt arbete och det blir 

en problematik när begreppet hanteras som om det är könsneutralt (Lundåsen, 2005). En 

annan begränsning av socialt kapital i samband med engagemang är att det är 

svårapplicerbart i andra kontexter än den västerländska. Kritiken baserar sig på en 

studie som jämförde graden av frivilligarbete och tillit i olika delar av världen och 

resultatet visade på en distinktion mellan dessa två komponenter i västerländska länder 

och icke-västerländska länder. Ett exempel som visades på detta var att i Sverige 

visades hög grad av tillit och hög grad av engagemang som då förklarar sambandet. 
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Men å andra sidan, kunde även en hög grad av engagemang i Tanzania visas, men där 

var tilliten istället låg (Rossteutscher, 2008). Häuberer (2011) hävdar att Putnams 

användande av begreppet socialt kapital i studien om engagemang görs på ett alltför 

enkelt sätt. En annan aspekt som framträder i kritiken är att socialt kapital och det 

engagemang som tas upp oftast framställs i positiva bemärkelser. Engagemang och tillit 

kan också finnas inom grupper med icke-demokratiska värderingar. Ett exempel som tas 

upp är Hell Angels, där medlemmarna, enligt den tesen som Putnam gjort, skapar och 

genererar socialt kapital (Rothstein, 2003).  

 

Det teoretiska perspektiv som kommer används i studien är det som utvecklats av 

Robert Putnam och syftar på att socialt kapital bildas och ackumuleras genom ett 

engagemang (Putnam, 2001). Detta perspektiv har, som framkommer i presentationen 

av teorin, fått kritik gällande synen på tillit (Rothstein, 2003), samt att tillämpningen av 

teorin görs ofta på ett alldeles för enkelt sätt (Häuberer, 2011). Trots kritiken finner jag 

denna teori relevant för studien för dess fokus på engagemang som är också är fokus i 

denna studie.Detta engagemang som tas upp inom perspektivet för med sig både 

resurser för individen och för samhället i stort (Lundåsen & Trägårdh, 2016).  Enligt 

teorin är tillit en del av kärnan i socialt kapital och utifrån engagemang i sociala 

sammanhang skapas tillit mellan människor (Putnam, 2001). 

4. Metod 

I denna del kommer vetenskapsteoretisk ansats, val av forskningsdesign, förförståelse, 

val av metod, urval, datainsamlingens process och analysmetod behandlas. Även 

studiens reliabilitet, validitet och etiska ställningstagande kommer att tas upp. 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats och forskningsdesign  

Den vetenskapsteoretiska ansats som använts i studien är hermeneutisk. Det innebär att 

man som forskare försöker tolka verkligheten genom andras tankar, förståelse och 

upplevelser. Syftet är inte att förklara den rätta och sanna bilden utan att skapa en 

förståelse genom att tolka. Det är inom samhällsvetenskapliga studier som 

hermeneutiken främst tillämpas inom (Patel & Davidsson, 2011).  Inom kvalitativa 

metoder är ett hermeneutiskt förhållningssätt det vanligaste eftersom man i kvalitativa 

metoder tolkar det som andra beskriver (Malterud, 2014). Det handlar således inte så 

mycket om att förklara något, som den positivistiska traditionen i kvantitativa studier 
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vill förklara ett visst fenomen och påvisa att en viss teori kan bekräftas eller förkastas. 

Utan det handlar istället om att få en förståelse för det som undersöks genom att ta del 

av människors erfarenhet och upplevelser. Utifrån det, har man som forskare med sig in 

i studien sina egna erfarenheter som hjälpmedel i att tolka empirin i processen att skapa 

ny kunskap (Patel & Davidsson, 2011).  

Syftet med studien är att förstå varför personer vill engagerar sig i frivilligorganisationer 

och undersöka vilken betydelse personer upplever deras frivilligarbete har i samhället. 

Eftersom studien avser att få en djupare förståelse blir en kvalitativ studie ett lämpligt 

val eftersom man på så vis kan få en förståelse för ett visst fenomen (Creswell, 2014). I 

en kvalitativ studie kan man ta reda på människors synsätt, få en förståelse för 

människors liv samt inkludera den kontext som människor lever i (Yin, 2013). 

Tillvägagångssättet har varit abduktiv, vilket innebär en kombination av en teoretisk 

förståelse för ämnet man forskar men samtidigt låta empirin leda till teorin. Fördelen 

med ett abduktivt tillvägagångssätt till skillnad från deduktivt eller induktivt är att man 

inte låser fast sig till empirin eller teorin utan kan kombinera dessa (Patel & Davidsson, 

2011).  

4.2 Förförståelse 

Förförståelsen kan sägas bilda den erfarenhet man som forskare har med sig i sin 

undersökning. Denna kan bestå av teoretisk erfarenhet genom studier, yrkeskunskap 

eller livserfarenheter. Förförståelsen kan på många sätt vara motivationen till varför 

man valt undersöka det som undersöks (Malterud, 2014). Min förförståelse för 

uppsatsens ämne ligger i den kunskap jag erhållit genom socionomutbildningen. Genom 

min utbildning har jag fått kunskap om människors livsförhållande, särskilt människor 

som befinner sig i utsatta lägen. Jag har även fått kunskap om de samhälleliga resurser 

som kan erbjudas och vilka begränsningar som finns i samhället. Genom mitt arbete på 

Kundcenter i Östersund där min roll har inneburit att vara första steget i kontakten med 

socialtjänsten, har jag fått möta människor i ekonomisk utsatthet som saknar både 

bostad eller mat för dagen och människor i missbruk som söker hjälp. Jag har fått 

informera om vilken hjälp som kan erbjudas genom kommunala verksamheter och 

hänvisa till civilsamhällets alternativ när inte statliga eller kommunala resurser räcker 

till eller täcker de behov som personerna haft. Denna förståelse ger mig en bild av 

vilken roll som frivilligorganisationer har i samhället. Jag har även förförståelse utifrån 

att jag både haft och har ett eget frivilligengagemang i socialt arbete. Fördelar med den 
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förförståelse som följer med i studien är att den fungerar som motivation att fullfölja 

studien och kan bidra med infallsvinklar som bygger på såväl yrkes- som 

utbildningserfarenhet. En nackdel med ens förförståelse kan dock vara att man som 

undersökare kan blunda för viss information som kommer upp eller att man har ett 

begränsat synfält av det som undersökt (Malterud, 2014). I mitt fall vet jag att jag har en 

ganska ensidig syn på frivilligarbete och dess påverkan. Men genom att vara medveten 

om det kan jag försöka att inte låta det påverka vad som kommer fram i studien. 

4.3 Val av metod 

Jag hade tänkt använda mig av två metoder, semi-strukturerade intervjuer och 

deltagande observation. Triangulering, som det kallas när två datainsamlingsmetoder 

används, kan vara lämpligt för att komplettera datainsamlingen (Creswell, 2014). 

Observationer kan komplettera intervjuer då man i intervjuer bara får bilden av hur 

personer uppfattar hur något är (Bell & Waters, 2018). Genom deltagande hade jag 

tänkt öka min förståelse av det sammanhang som undersökts. Men eftersom de två 

organisationer jag valt att ha med i studien enbart gick med på intervjuer, fick jag 

utesluta deltagande observation som datainsamlingsmetod och endast genomföra semi-

strukturerade intervjuer. 

4.3.1 Semi-strukturerade intervjuer 

Semi-strukturerade intervjuer innebär att man har ett antal teman som man ämnar ta upp 

under intervjun, men det ska vara baserat på öppna frågor (Bell & Waters, 2018. En 

fördel med att använda intervjuer som insamlingsmetod är att man kan skapa ett 

sammanhang för respondenten att få berätta om sina upplevelser (Malterud, 2014). 

Genom att använda sig av semi-strukturerade kvalitativa intervjuer får respondenterna 

utrymme att svara med egna ord (Patel & Davidsson, 2011). De teman som tagits upp i 

intervjuguiden (se bilaga 1) har baserats på frågeställningarna för studien. För att 

säkerställa att de frågor jag ställt kan generera öppna svar har testintervjuer med två 

vänner genomförts. Genom testintervjuerna kunde jag också testa ljudkvalitén innan 

intervjutillfällena. Ljudupptagning användes för att underlätta transkriberingen av 

datainsamlingen (Creswell, 2014). Innan intervjuerna började tillfrågades alla 

respondenter om det gick bra att intervjuerna spelades in. Att spela in intervjuer 

underlättar för den som undersöker, men ljudinspelare kan dock vara ett hinder för 

intervjun ifall respondenten inte vågar säga allt den tänker med vetskap att det spelas in 

(Kvale & Brinkmann, 2014; Malterud, 2014). Intervjuerna genomfördes på den plats 
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som respondenterna valde och alla respondenter valde att ha intervjun på 

frivilligorganisationernas kontor. Den första intervjun blev framflyttad till ett senare 

datum då respondenten hade fått förhinder. Jag valde därför att innan intervjuerna skulle 

ske kontakta respondenterna innan för att verifiera att intervjun kunde genomföras på 

det bestämda datumet. Fördelen med att genomföra intervjuerna på plats är att man som 

undersökare kan skapa en kontakt med den man intervjuar genom ens mimik och 

uttryck. Det är viktigt att man i intervjun har en nyfiken inställning till det som 

respondenten berättar genom att vara medveten om kroppsspråk och uttryck (Malterud, 

2014). Under intervjuerna har jag nickat instämmande och tänkt på att inte ha armarna i 

kors, som kan tyda på ett oengagerat kroppsspråk. Jag avslutade alla intervjuer med att 

fråga respondenterna ifall det var något de ville ta upp som inte kommit med utifrån 

frågorna som ställts. En respondent svarade på detta och det gällde hens deltagande i 

studien.  Intervjuerna varade runt 25–40 minuter och genomfördes under veckorna 49 

och 50.  

4.4 Urval  

I denna studie har personer som är engagerade inom frivilligorganisationer med fokus 

på sociala frågor intervjuats. För att få tag på informanter har jag hört av mig till 

organisationerna direkt. Mitt urvalsförfarande har varit målmedvetet på så vis att jag 

själv bestämt från vilka organisationer de som intervjuas ska frivilligarbeta i (Creswell, 

2014). I studien har jag valt respondenter från organisationer som är religiöst och 

partipolitiskt obundna. Detta har jag valt eftersom jag vill undersöka varför människor 

väljer att engagera sig och för att minimera risken att orsaken beror på värderingar från 

annat håll, såsom politiskt eller religiöst har jag då valt organisationer som då inte har 

någon koppling till något parti eller religion. Jag har också valt etablerade 

organisationer som grundats innan efterkrigstiden eftersom organisationerna då funnits 

innan väldfärdstatens uppbyggnad.  De två frivilligorganisationerna som jag valt fick ett 

informationsbrev (se bilaga 2) om syftet med studien, vad för slags metoder jag vill 

använda och vilka informanter jag önskade få kontakt med. Jag skrev även i brevet att 

deltagandet var frivilligt och att personernas uppgifter skulle behandlas konfidentiellt, 

på så sätt att namnen skulle bytas ut mot fingerade namn, den geografiska platsen skulle 

inte presenteras i studien och att intervjumaterialet inte skulle visas för obehöriga.  

Jag började med att personligen gå till frivilligorganisationerna. Den ena organisationen 

har en rättvishandelsbutik och den andra organisationen en secondhand-butik som jag 

besökte. Syftet att besöka butikerna var att få presentera mig och lämna över mitt 
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informationsbrev. Genom informationsbrevet till ena frivilligorganisationen fick jag 

mejladresser till tre intresserade frivilligarbetare. Jag kontaktade dem för att boka in 

intervjuer. I den andra frivilligorganisationen fick jag kontaktuppgifter till en 

frivilligarbetare som meddelade att hen och en annan frivilligarbetare var intresserade 

att delta i studien. Dock ångrade sig en av dem från den andra organisationen. Totalt 

fick jag fyra respondenter från två olika organisationer, varav tre då tillhör en och 

samma och en tillhör en annan organisation. Jag upplevde inte att jag nådde en mättnad 

efter dessa fyra intervjuer, men på grund av tidsbrist hade jag inte möjlighet att få in fler 

respondenter. Trots det ringa urvalet tyckte jag ändå att jag fick ut en tillräcklig empiri 

för att kunna genomföra en analys och koppla det till tidigare forskning och teoretiskt 

perpektiv  De organisationer som frivilligarbetarna tillhör är Röda Korset och 

Individuell Människohjälp. Utförligare information om både respondenterna och de 

frivilligorganisationer som de tillhör kommer tas upp i resultatdelen. 

4.5 Analysmetod  

Efter att intervjuerna genomfördes skulle en analys av empirin göras. Min analys var en 

innehållsanalys av både det manifesta och det latenta. Det manifesta innebär svaren som 

respondenterna har gett utifrån frågeguiden. Det latenta är en djupare analys av 

respondenternas budskap i svaren och det är utifrån den latenta analysen som resultatet 

presenteras (Graneheim & Lundman, 2004). Ett första steg i analysen var att 

transformera ljudupptagningen till en skriven text. Detta görs via transkribering som då 

innebär att skriva ner allt ljudmaterial till textmaterial (Malterud, 2014). Transkribering 

är en tidskrävande uppgift. Det har krävts mer än en genomlyssning för att få ner texten. 

I vissa intervjuer har jag fått lyssna om vissa sekvenser då respondenten pratat lite för 

snabbt eller sagt något otydligt. Vid en transkribering måste man fundera på ifall man 

ska skriva ner ordagrant allt som respondenten säger inklusive utfyllnadsord, stakningar 

eller om hen stammar fram något. Det kan riskera bli en förnedring av respondenten och 

därför ska man vara försiktig vad man skriver ner. Men det är samtidigt viktigt att inte 

förvränga ord eller ta bort meningar för att minska giltigheten och tillförlitligheten för 

empirin (Kvale & Brinkmann, 2014). Jag har försökt att behålla så mycket av 

ljudupptagningen för att inte skada empirins giltighet men samtidigt försökt att inte 

förminska respondenten genom att ta med stakningar eller skriva ner när respondenten 

stammar. Vissa talspråk som till exempel “vart” har ändrats till varit samt “dom” har 

ändrats till de eller dem. Jag har också valt att kursivera ord som respondenten har 
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betonat, eftersom det kan vara en betydelsefull del i tolkningen. Det är ett sätt att påvisa 

hur respondenten formulerar sig. I processen under transkriberingen har även analysen 

tagit sin början. Till exempel när en respondent under intervjun tog upp folkrörelser som 

exempel på vikten av frivilligarbete kunde en koppling dras till den tidigare 

forskningen. Även när en annan respondent talade om varför hen engagerar sig i 

frivilligarbete kunde det länkas med motiv som kommit upp från tidigare studier. Efter 

att transkribering var gjord började själva analysen av texten. Under analysen har jag 

också haft min förförståelse och min kunskap från tidigare forskning och den teori som 

jag använder i bakhuvudet och växlat mellan empirin och kunskapen för att förstå mitt 

material och skapa ny kunskap. På så vis har jag tillämpat den hermeneutiska spiralen 

som innebär en pendling mellan ens förförståelse och empirin (Patel & Davidsson, 

2011). I den latenta analysen har jag kunnat märka ut vissa meningsbärande enheter som 

jag sedan kodat (Graneheim & Lundman, 2004). När jag hade kodat de meningsbärande 

enheterna skrev jag ut dem.  För att hålla isär de olika respondenternas svar har jag 

skrivit ut dem i olika textfärger. De olika koderna har sedan sorterats ut för att länkas 

med liknande koder som sedan bildat mina teman. I de olika temana har jag sedan 

kunnat skapa underteman. Två olika teman med underteman kunde urskiljas från 

empirin. Det är första temat är personliga motiv med underteman välmående genom att 

hjälpa andra, sammanhang som engagemang i frivilligarbete ger samt viljan att 

engagera sig för att hjälpa. Det andra temat är förändring som frivilligarbetet och 

frivilligorganisationer kan tillföra samhället med underteman frivilligarbetets bidrag till 

förändring – för individen och för samhället, påverkan som frivilligarbetet har för 

samhället och för en själv och slutligen temat samhällsbegränsningar - en förutsättning 

för det frivilliga arbetet. Dessa teman och underteman framträder i resultatdelen som 

rubriker och underrubriker.  

 

4.6 Etiska övervägande 

Att genomföra intervjuer med respondenter innebär att det i den kontexten finns en 

obalans i makt, där den som undersöker har mer makt än den som blir undersökt. Detta 

då den senare inte har tillgång till intervjuformuläret och att det är intervjuaren som 

beslutar vilka frågor som ska ställas (Andersson & Swärd, 2008). Som intervjuare är det 

också viktigt att ha samtycke från respondenterna att genomföra datainsamlingen samt 

kunna garantera konfidentialitet gentemot dem (Bell & Waters,2018; Creswell, 2014). I 

denna studie fick jag endast samtycke att genomföra en av mina metoder, nämligen 
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semi-strukturerade intervjuer. Eftersom jag inte fick samtycke att genomföra deltagande 

observationer fick jag avstå från den datainsamlingsmetoden. Anledningen till att jag 

inte fick genomföra deltagande observationer berodde på att kontaktpersonen på 

organisationerna upplevde att det kunde vara för känsligt för de personer som 

organisationerna kommer i kontakt med i frivilligarbetet. När man ska genomföra 

studier måste man ta hänsyn till den nytta som studien kan ge jämfört med den risk som 

man utsätter dem som ingår i studien för (Andersson & Swärd, 2008). I denna studie 

ansåg kontaktpersonen att det var en risk för människorna som fick hjälp av 

frivilligarbetarna att bli inkluderade i studien. Detta eftersom att de personer som 

frivilligarbetarna möter inte själva valt att hamna i den situation som de befinner sig i. 

Till exempel att befinna sig i förvaret, vara på flykt från hemlandet eller vara ofrivilligt 

ensam.  När det gäller frivilligarbetarna som ingår i min studie, har de själva valt att bli 

frivilligarbetare och därför är det mer lämpligt att endast inkludera dem i studien. Kvale 

& Brinkmann (2014) talar om vikten att vara medveten om de konsekvenser man 

utsätter respondenterna för genom att delta i studien. I föreliggande studie tänker jag att 

de respondenter som medverkar kanske kan känna en illojalitet mot 

frivilligorganisationen ifall de skulle säga något negativt om den, eftersom de i sin roll 

som frivilliga representerar organisationen. Därför har det varit viktigt för mig att vara 

tydlig med att deltagandet är frivilligt och att har rätt att lämna intervjun ifall de inte vill 

fortsätta delta samt att deras namn kommer vara fingerade. Eftersom jag inte heller 

undersöker en specifik frivilligorganisation har jag i frågorna bett dem tänka på 

frivilligorganisationer generellt och inte specifikt den de själva tillhör.  I både 

informationsbrevet som lämnades över till kontaktpersonerna på 

frivilligorganisationerna samt i början av intervjuerna informerade jag om att deltagande 

är frivilligt, vad de insamlade materialet skulle användas för, vilka som har tillgång till 

materialet samt att ingen av deltagarna skulle figurera i studien med sina riktiga namn. 

Vetenskapsrådet (u.å) har tagit fram fyra principer som ska följas i studier. Dessa 

principer är informationskravet, konfidentialitetsprincipen, nyttjandekravet samt 

samtyckeskravet. Informationskravet innebär att deltagarna ska på förhand få 

information om vad studien handlar om. De ska även delta på frivillig basis 

(samtyckeskravet). Konfidentialitetsprincipen innebär att deltagarnas namn blir 

fingerade i resultatdelen och från intervjuarens sida ska det råda sekretess om vilka som 

deltar. Nyttjandekravet innebär att den data som samlas in enbart ska användas i studien 

och inte i andra sammanhang. Utifrån beskrivningen har jag därmed följt de krav som 
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vetenskapsrådet (u.å.) ställer för etiska riktlinjer i forskningsstudier. 

 

4.7 Validitet och reliabilitet  

Att kunna påvisa giltigheten och tillförlitligheten, det vill säga validiteten och 

reliabiliteten, i studien är en central del av arbetet. Validiteten i studien kartlägger ifall 

syftet och det som skulle undersökas faktiskt har undersökts och ifall metoden som 

använts har varit relevant för att få fram resultatet. Reliabiliteten visar ifall studien har 

gjorts på ett tillförlitligt sätt och om det är möjligt att upprepa en likadan studie (Patel & 

Davidsson, 2011). Syftet i min studie har varit att få en förståelse varför människor vill 

engagera sig i frivilligt arbete med social inriktning och få veta vilken påverkan de 

upplever att deras arbete har. Jag har intervjuat fyra personer som är engagerade inom 

organisationer med frivilligt socialt arbete som inriktning. Jag tycker därför att de 

personer jag valt att intervjua är relevanta för min studie. Jag valde att använda mig av 

en kvalitativ metod, nämligen semi-strukturerade intervjuer för att få fram min empiri. 

Hade jag genomfört en kvantitativ enkätstudie, hade det nog varit svårt att få en 

förståelse för varför personer väljer att engagera sig och en vilken betydelse som de 

upplever att deras engagemang har. Av den anledningen tänker jag att metoden jag 

använde mig av också var relevant för mitt syfte. Jag hade planerat att använda mig av 

två datainsamlingsmetoder, både semi-strukturerade intervjuer och deltagande 

observation. Triangulering, som det kallas när man använder sig av två olika 

datainsamlingsmetoder kan vara ett sätt att stärka validiteten i studien eftersom man får 

empirin på två olika vis (Creswell, 2014). Att jag inte kunde använda mig av 

triangulering i min datainsamling kan ha en betydelse i validiteten. I mitt fall fick jag 

inte godkänt av organisationerna att använda mig av deltagande observation utan endast 

genomföra intervjuer. Men jag tänker att ifall jag hade genomfört deltagande 

observationer utan att  säga till att jag var där för det syftet hade det kunnat skada 

tillförlitligheten, studiens reliabilitet. Transkriberingarna som gjordes av intervjuerna 

har i största mån behållits oförändrade för att hålla empirins giltighet. Genom att jag 

följt de etiska riktlinjerna som förväntas följa i en vetenskaplig studie samt att jag under 

datainsamlingen använt mig av samma intervjuguide bidrar det till att det finns en 

tillförlitlighet i studien, det vill säga reliabilitet. Genom att jag använt mig av en 

analysmetod, innehållsanalys, stärker det också reliabiliteten. Generaliserbarhet innebär 

att man kan sätta resultatet från studien i relation till en större population, det vill säga 

att man generaliserar resultatet. I en kvalitativ studie kan detta genomföras om urvalet 
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har skett systematiskt. I denna studie har urvalet var målmedvetet och inte systematiskt. 

Men då kan generalisering i stället kopplas till den förståelse som framkommit och 

sättas i kontext till snarlika situationer (Patel & Davidsson, 2011).  

 

5. Resultat och analys 

Jag kommer under resultatdelen presentera de teman och underteman som kom fram 

under analysen och tolka resultatet med hjälp av vad som kommit fram i tidigare 

forskning och teorin som används i studien. De teman och underteman som behandlas är 

personliga motiv med underteman välmående genom att hjälpa andra, sammanhang som 

engagemang i frivilligarbete ger samt viljan att engagera sig för att hjälpa samt temat 

förändring som frivilligarbetet och frivilligorganisationer kan tillföra samhället med 

underteman frivilligarbetets bidrag till förändring – för individen och för samhället, 

påverkan som frivilligarbetet har för samhället och för en själv och slutligen 

samhällsbegränsningar - en förutsättning för det frivilliga arbetet. 

 

5.1 Respondenterna 

Anna - Anna är frivilligarbetare i en rättvishandelsbutik hos Individuell Människohjälp. 

Anna hjälper till att sköta butiken och att informera om IM:s arbete 

Karin - Är nu engagerad inom Röda Korsets förvarsgrupp. Förvarsgruppen ger besök på 

förvaret där asylsökande sitter. Karin har varit engagerad inom Röda och är även 

engagerad i Amnesty.  

Petra -. Petra är engagerad inom Röda Korsets. Väntjänsten är en insats som ges till 

ensamma, oftast äldre, människor som då får besök av en frivillig.  

Maria -. Maria är engagerad inom Röda Korsets flyktingverksamhet. 

Flyktingverksamheten hjälper till med efterforskning av familjer och 

familjeåterföreningar för nyanlända. 5.2 Frivilligorganisationerna 

Röda Korset  

Röda Korset är en internationell humanitär frivilligorganisation som startade på mitten 

av 1800-talet i Schweiz. I Sverige finns det uppemot 30 000 frivilligt engagerade 

personer i runt 1 000 olika Röda Korset-kretsar. Frivilligarbetet som genomförs inom 

Röda Korset är bland annat flyktingverksamhet, besök på häktet och förvaret, läxhjälp, 

väntjänst samt krisberedskap. (Röda Korset, u.å)  

 

Individuell Människohjälp IM  
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Individuell människohjälp är en svensk biståndsorganisation som grundades 1938. 

Biståndsorganisationen har frivilliguppdrag inom främst integrationsfrågor, som 

språkcafé, läxhjälpare men även frivilliguppdrag i deras butiker (Individuell 

människohjälp, u.å).  

 

5.3 Personliga motiv  

I intervjuerna framkommer det att det finns olika motiv till varför man engagerar sig 

frivilligt. Genom analysen framträdde motiven att frivilligarbete ger en känsla av 

välmående genom att hjälpa andra, att man genom frivilligarbete kunde få ingå i ett 

sammanhang, men också motivet att vilja engagera sig för att hjälpa. Dessa motiv 

kommer här nedan att presenteras utförligare. 

 

5.3.1 Välmående genom att hjälpa andra 

Respondenterna uttrycker att de mår bra att av att vara engagerade i frivilligarbete 

genom att de känner en glädje i att kunna hjälpa till, att de får göra en insats och att 

frivilligarbetet fyller ett behov för dem själva. Maria beskriver att när hon kom till 

Sverige hade hon mycket fokus på att komma in i samhället, lära sig språket och få en 

utbildning. Hennes fokus låg bara på sig själv och inte att hjälpa någon annan. Hon 

förklarar sitt behov som följande: 

 “....när jag flyttade hit så var det mycket fokus på mig, lära mig 

språket, plugga, allting och under det tiden kände jag att det var 

väldigt mycket, för mycket fokus på mig och jag hade inte hjälpt 

till på ett tag eller gett tillbaka på något sätt, så det var lite ett 

behov jag hade. Så sedan efter ett tag kände jag, att nu är jag klar 

med mig själv och jag är redo att ge tillbaka”  

Marias uttrycker genom sitt citat att hon kände att hon hade ett behov av att få hjälpa 

andra. Maria beskriver också att hon genom att vara engagerad i något slipper ha 

skuldkänslor. Hon menar att det är kopplat till ett behov av att hjälpa till, och att när hon 

kan hjälpa till blir hon av med skuldkänslorna. Att minska skuldkänslor kan vara ett 

motiv att engagera sig som framkommer i tidigare forskning i form av funktionen 

beskyddande och avser att man engagerar sig för att minska skuldkänslor (Clary & 

Snyder, 1999). Maria tror även att de flesta människor har ett behov att göra något för 

en annan människa. Petra uttrycker också en form av behov. Hon menar att genom sitt 
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frivilligarbete känner hon sig behövd och att det är meningsfullt för henne att få göra en 

insats för andra. Både Anna och Petra uttrycker att de känner en känsla av 

tillfredsställelse i sina engagemang. Anna menar att genom sitt engagemang kan hon 

fylla en funktion och det är tillfredsställande. Även Karin uttrycker en känsla av 

tillfredsställelse, men det i form av att hon märker att de personer hon träffar i sitt 

frivilligarbete blir glada när hon kommer till Förvaret där de sitter “…de blir jätteglada, 

det tycker jag om, de blir glada, då vet jag att man kan i alla fall.” Karin beskriver att 

det ger henne tillfredsställelse att de personer hon träffar på Förvaret blir glada när hon 

kommer, eftersom då känner hon att hon kan göra något för dem. Dessa svar från 

respondenterna kan jämföras med vad som framkommer i tidigare forskning, att man får 

andra vinster än rent ekonomiska genom engagemang i frivilligarbete och att det då kan 

ses som ett skäl att engagera sig (Hustinx et al. 2010). Även i den studie som 

genomfördes av Butt et al. (2017) där riktningen egoistisk som då syftar på att personen 

engagerar sig för att få erkännande eller förbättra sig själv kan kopplas till Annas och 

Karins svar om vad de får ut genom sitt engagemang.  

 

5.3.2 Sammanhang som engagemang i frivilligarbete ger  

Detta undertema karaktäriserar det sociala sammanhang som respondenterna uttrycker 

att de får genom sitt frivilligarbete. Karin, Petra och Anna uttrycker att de genom sitt 

frivilligarbete får ett sammanhang, att frivilligarbetet är givande utifrån de sociala 

kontakter de får men också att de kan hantera större existentiella frågor genom 

frivilligarbetet. Både Karin och Petra uttrycker att deras frivilligarbete fungerar som ett 

komplement för det arbete som de haft när de var yrkesverksamma. Följande citat 

gestaltar hur båda uttryckt just detta:  

“Jag tyckte jättemycket om mitt jobb, mitt yrke. Jag slutade när 

jag var 67, och man saknade det i början så, vet du, så det här är ett 

bra komplement eller istället för. Särskilt på Förvaret[...]Jag är ju 

också med i Amnesty. När jag blev pensionär så tänkte jag, hur ska 

man klara detta? Så jag gick både med i Amnesty och på Förvaret i 

Röda Korset” (Karin)  

“Jag har liksom jobbat 30 år inom IT-branschen, och har jobbat 

jättemycket med kunder och kollegor och har varit ute och rest och så, 

sen så när man blir pensionär, och då känner man, jaha, vad ska jag 
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göra nu? Då vänder man sig till Röda Korset, det gjorde jag, och det 

betyder man att man får kollegor igen” (Petra) 

Båda dessa citat visar på en förändring som skedde för respondenterna i samband med 

att de gick i pension. Att de förlorade kontakt med kollegor, att de saknade sitt arbete 

och arbetsuppgifterna och genom sitt frivilligarbete kan de ta del av det sammanhang 

som arbetet gav dem. Inom teorin socialt kapital förknippas frivilligt engagemang med 

att skapa relationer och genom respondenternas svar kan man se en koppling mellan 

det sammanhang de söker och orsaken att engagera sig enligt teorin (Putnam, 2001). 

Dessa citat kan också jämföras med det sociologiska perspektivet av frivilligarbete 

som då syftar på att man genom ett frivilligarbete får sociala relationer (Hustinx et. al. 

2010). Men även i studien av Clary & Snyder (1999) tas social funktion upp som orsak 

till frivilligarbete med motiveringen att man väljer engagera sig i frivilligarbete för att 

skapa relationer. Även Anna som är pensionär uttrycker detta, men ur ett annat 

perspektiv. Hon menar att i samband med sin pension kände hon att hon ville engagera 

sig mer. Till skillnad från både Karin och Petra har Anna varit engagerad innan hon 

gick i pension då henne engagemang och frivilligarbete startade i samband med 

Vietnamkriget. Hon började då engagerade sig i en organisation som protesterade mot 

kriget. En annan del som kom upp var kontakten med andra. Anna menar att 

engagemang i frivilligarbetet är givande för henne, utifrån att: “Jag tycker det är roligt 

att lära mig nya saker och diskutera med folk. Kontakten med människor tycker jag 

väldigt mycket om”. Med detta citat syftar Anna på att genom sitt frivilligarbete lär 

hon sig nya saker och att kontakten hon får med människor är givande för henne. 

Utifrån det teoretiska perspektivet socialt kapital ses de relationer, som man får genom 

engagemang, som resurser som ackumuleras och genereras via att man engagerar sig. 

Det kan också kopplas till det sammanhang som Karin och Petra menar att deras 

frivilligarbete ger tillbaka till dem. Det kan också kopplas till Annas uppfattning av 

frivilligarbetet som givande genom kontakten hon får med människor. Annas citat kan 

också jämföras med funktionerna kunskap och socialt, där på första innebär att man 

genom frivilligarbete får kunskap och den senare, som tidigare nämnt, skapar sociala 

relationer. Det kan också kopplas till funktionen förbättring som innebär att man 

genom engagemang kan utveckla eller förbättra sidor hos sig själv (Clary & Snyder, 

1999). Karin uttrycker att hon känner en ovisshet i vad man som ensam människa kan 

göra för att klara världsfreden, men genom att engagera sig och möta de människor 
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hon möter blir det ett sätt för henne att hantera de stora frågorna. Genom det 

sammanhang som Karin får i engagemang kan hon hantera dessa existentiella frågor.   

 

5.3.3 Viljan att engagera sig för att hjälpa  

Detta undertema syftar på den vilja att hjälpa andra som också kommer upp som ett 

motiv att engagera sig. Både Maria och Karin säger att de engagerar sig för att de vill 

hjälpa andra. Karin uttrycker att hon är en hjälpare och därför vill hjälpa mer. Maria 

menar att hon i sitt hemland har växt upp med att hjälpa till, utan att ens tänka på det 

och att det är mer integrerat i kulturen där att alla är med och hjälper till. En faktor 

som Anna tar upp är att hon sätter sig in i den andres position och menar att det kunde 

vara hon som behöver hjälp: “Då tänker jag att jag själv kan hamna i en sådan 

situation.” Detta är även något som Maria uttrycker, att det kan vara en själv som 

behöver hjälp, kanske inte idag, utan att idag är det någon annan som behöver hjälp. 

Både Anna och Maria menar att det kan vara de två som behöver hjälp någon gång i 

framtiden.  Det är en koppling som kan dras till det teoretiska perspektivet där 

ömsesidighet kommer upp som en av byggstenarna inom det sociala kapitalet. Att man 

gör något för någon annan utan att förvänta sig något tillbaka direkt men med 

vetskapen och att någon gång i framtiden kanske man är den som behöver hjälp och 

tilliten att någon kommer hjälpa en då (Putnam, 1993). Detta kan ses som den 

horisontella tilliten som representerar tillit mellan människor (Lundåsen & Trägårdh, 

2016). Att man har tillit till sina medmänniskor och genom att engagera sig för att 

hjälpa en annan, lita på att man själv får hjälp den dagen det behövs.  

 

Maria uttrycker att hon vet om att hon vill engagera sig i hela livet oavsett vad. Även 

om det just nu är inom flyktingverksamheten till följd av den så kallade flyktingkrisen 

hösten 2015, menar hon att det alltid finnas något att göra. Karin uppger att  det var i 

samband med hösten 2015, när det kom många nyanlända som hon ville börja 

engagera sig:  

“Du vet när det var 2015, då kom ju alla människorna hit, det var 

så öppet då. Då känner man, jag drogs ju med i det på något vis, att 

jag ville göra något i det. Men jag var inte så intresserad av detta, 

att stå i centralen och vara på serviceställen och så. Utan jag ville 

göra något mer liksom, eller göra något annat.   
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Genom detta citat menade Karin att hon inte ville stå i centralen för att ta emot de 

nyanlända utan att hon istället ville göra mer och något annat. Vad hon menade med att 

göra något annat var att erbjuda samtal. Anna uttrycker att det för henne är 

betydelsefullt att hon engagerar sig i något som ger någonting och att det kan göra en 

skillnad, medan Petra inte visste vad hon ville engagera sig i, utan bara att hon ville 

göra något. Anna, Karin och Petra uppger att det var via annonser som 

frivilligorganisationen lagt ut som fick dem att ta kontakt med den organisation som de 

är engagerade i. Maria uppger att hon kom i kontakt med Röda Korsets arbete i 

Grekland när hon var frivilligarbetare där via en annan organisation och att när hon kom 

tillbaka till Sverige började hon engagera sig i Röda Korset. Att man engagerar sig för 

något särskilt för att man tror på frivilligorganisationens arbete framkommer i Butt et al. 

(2017) som en riktning i övertygelse och anses vara en orsak till att engagera sig. Alla 

fyra respondenter har själva tagit initiativ till att börja engagera sig frivilligt. Detta 

skiljer sig från tidigare forskning, där det framkommer att personer i större utsträckning 

börjar engagera sig efter att de blivit tillfrågade och en vanlig orsak att man inte 

engagerar sig beror på att ingen har frågat (Paik & Navarre-Jackson, 2011; Svedberg et 

al. 2010).  

Petra uttrycker att hon är en person engagerar sig väldigt mycket och att hon tycker det 

är roligast när hon gör det. Men två av respondenterna uttrycker också en problematik i 

frivilligarbete, nämligen risken för att engagera sig för mycket. Karin uttrycker att hon 

märker det på sig själv:“...och då har jag kommit på att jag inte kan gå alla måndagar för 

då blir jag för indragen, det blir för tungt liksom.”.  

Anna menar att en del personer engagerar sig för mycket och sedan inte orkar mer. 

Hon menar att problematiken kan ligga i att frivilligarbetet kan falla om personen inte 

sedan orkar:  

Det är ju så eldsjälarna gör. De som sätter igång någonting och är 

väldigt engagerade, så nästan så att allt faller om personen 

försvinner [...]Att man tar på sig för mycket också. Man tycker det 

är roligt, man tar på sig massa uppgifter och så plötsligt upptäcker 

man att det är lite stressigt det här” 
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Problematiken som kan ligga i att man kan engagera sig hur mycket man vill kan 

kopplas till en komponent som tre av respondenterna tar upp; frihet. Petra uttrycker att 

inom frivilligarbete kan man arbeta hur mycket man vill. Anna menar att hon kan sluta 

när hon vill då hon inte har något kontrakt. Budskapet från dessa två respondenter kan 

antas vara att de upplever frivilligarbetet som friare än ett vanligt arbete på gott och ont. 

Ett bidrag till det, som framkommer i tidigare forskning, är en negativ aspekt av arbetet 

som utförs inom tredje sektorn, där arbetet inom frivilligorganisationer ingår, är att det 

skulle vara mindre uppstyrt eftersom arbete är uppbyggt på frivilliga krafter, detta till 

skillnad från statliga/kommunala verksamheter eller privata sektorn (Corry, 2010). 

Karin jämför också frivilligarbetet med vanligt arbete och uttrycker det på följande vis: 

”Att jobba med frivilligarbete är det något jag tänkt på, att man 

inte har betalt och det är väldigt skönt. Det är skönt att arbeta utan 

att få betalt…[...]Men nej, det är väldigt skönt, att göra någonting 

utan att få betalt. Det är befriande för axlarna.” 

Genom detta citat uttrycker Karin att för henne är det skönt att kunna arbeta utan att få 

betalt till skillnad från ett betalt arbete. Hon säger senare i intervjun att hon som 

frivilligarbetare ”inte har de  skyldigheter som  personalen” på Förvaret har och att det 

gör att ”frivilligarbetet är friare” För Karin är det skönt att frivilligarbetet inte innebär 

ett betalt arbete och genom att hon inte har samma skyldigheter kan man se att det ger 

henne r henne en känsla av frihet. 

 

5.4. Förändring som frivilligarbetet och frivilligorganisationer kan tillföra 

samhället 

I analysen av intervjuerna framkom exempel på förändring som frivilligarbetet bidrar 

till för samhället och den förändring som det bidrar till för de enskilda människorna. 

Men också den påverkan som frivilligarbetet har för den enskilde och samhället i stort. 

Ur analysen framträdde också begränsningar i de samhälleliga resurserna och vilka 

förutsättningar det ger till frivilligorganisationerna. Detta kommer att presenteras 

utförligare nedanför.  

 

5.4.1 Frivilligarbetets bidrag till förändring – för individen och för samhället 

Begreppet förändring syftar här på att frivilligarbete kan skapa förändring både för en 
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enskild människa men också för samhället. Anna, som har varit engagerad i drygt 40 år, 

menar att man genom att engagera sig kan skapa förändring i samhället och hon visar 

detta genom att ta upp exempel från historien:  

“Det ser man ju tillbaka i historien. Kvinnorna hade ingen rösträtt, 

man hade ingen social trygghet och det är ju inte politiker som har 

ändrat på det. Utan det är ju folkrörelser som har fått till att det 

blivit en förändring och lagstiftning om vissa rättigheter”.  

I detta citat menar Anna att det är utifrån engagemang och frivilligarbete som 

förändring i samhället har gjorts. En annan aspekt som Anna tar upp är att det inte 

skulle bli någon skillnad i samhället om man inte engagerade sig frivilligt, eftersom 

inget skulle bli gjort då. Hon menar att det inte är politikerna som ändrat samhället utan 

det är folkrörelserna som har möjliggjort samhällsförändringarna. Utifrån tidigare 

forskning visas exempel på att frivilligt engagemang har lett till förändringar i 

samhället. Bland annat har frivilligarbete lett till den statliga välfärden (Helander & 

Sivesind, 2001). Detta har bland annat skett genom engagemanget i Centralförbundet 

för socialt arbete (CSA) som då varit en bro mellan välgörenhetsorganisationerna och 

välfärdsstaten (Lundström & Wijkström, 1997). Detta kan också kopplas till begreppet 

civilsamhället som framkommer inom det teoretiska perspektivet. Utifrån det kan man 

se att civilsamhället har haft en betydande roll i samhället, bland annat då som 

röstbärare (Linde & Scaramuzzino, 2017).  Anna tillägger senare att även om hon inte 

tror att hon som enskild person kan göra så mycket, går det att göra förändringar 

tillsammans med andra och att det ger henne kraft och tilltro att det går att förändra. 

Den tilltron som Anna nämner kan kopplas med begreppet vertikal tillit (Lundåsen & 

Trägårdh, 20l6). Detta genom att Anna uppger att hon har tillit att i samarbete med 

andra kunna skapa förändring. 

 

Medan Anna tar som exempel på hur engagemang i frivilligarbete kan leda till 

förändringar i samhället i stort, uttrycker Petra att genom sitt frivilligarbete kan hon 

skapa förändring för enskilda människor genom att bryta deras ensamhet. Maria å sin 

sida menar att det frivilligarbete hon genomför i Röda Korset inte handlar så mycket om 

att förändra eller att påverka utan att de istället tar hand om det som händer nu. 
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”Vi tar hand om det som redan händer. vi kan inte påverka eller 

försöka ändra för framtiden så mycket utan, visst vi kan komma 

med förslag på, eftersom man är med på vissa forum där man 

pratar om framtiden och så vidare…” 

 Det Maria syftar på, att hon i sitt frivilligarbete tar hand om det som händer istället för 

att arbeta med att påverka eller förändra, kan länkas till det som kommit fram i tidigare 

forskning. Där har det visat sig att frivilligorganisationer har blivit utförare av tjänster i 

högre grad, än tidigare när staten hade ansvar för välfärden och organisationernas roll 

var mer att agera röstbärare (Lundström & Wijkström, 1997).  

 

Att erbjuda service eller vara en förändrande kraft i samhället är något som kommer upp 

i den tidigare forskningen och inom teoretiska perspektivet, bland annat genom 

begreppen röstbärare och utförare av service (Linde & Scaramuzzino, 2017; Lundström 

& Wijkström, 1997).  Röstbärare är ett begrepp som Lundström & Wijkström (1997) tar 

upp och beskriver det som när staten tog över det sociala arbetet som 

frivilligorganisationerna utfört och att de istället då fungerade som en röst för de som 

inte hade möjlighet att för sin egen talan. Service syftar på att efter införandet av 

privatisering och marknadslösningar inom välfärden har frivilligorganisationer blivit en 

utförare av de serviceinsatser (Lundström, 2004). Det syftar även på den förändring som 

skett i samband med att ersättningarna till frivilligorganisationerna från kommunen 

villkorades och blev baserade utifrån uppdrag som organisationerna utförde istället för 

att på ersättning genom att bara finnas (Jonsson, 2006; Wijkström, 2001).  

 

När det gäller vilken förändring som arbetet kan ha, nämner flera av respondenterna att 

de kan bidra med en förändring kring de sociala relationerna för de personer som de 

möter. Petra, som besöker ensamma äldre människor, menar att i hennes frivilligarbete 

blir de som anhöriga för dem, och hon ser en tydlig skillnad mellan det frivilliga arbetet 

och det betalda arbetet:  

“Vi blir ju som någon slags anhörig nästan eller som en vän. 

Alltså, får du denna tjänsten genom kommunen så är det inte 

samma sak. För det är ofta en betald person och det är just det här 

som är grejen med frivilligt tror jag, att det blir, den här personen 
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går till dig frivilligt och det blir faktiskt som en vän, nästan som 

en. Några har sagt till mig att du är som en dotter för mig…”.  

Genom Petras citat kan man se att hon ser en diskrepans mellan det arbetet som utförs 

av betald personal och av frivilligarbetare, där den senare kan få en annan roll. Det vill 

säga blir som en anhörig eller vän för den som man möter och hjälper. Petras 

kommentar och distinktion mellan frivilligarbetet och arbetet som kommunen utför kan 

kopplas till vad som kommer fram i tidigare forskningen om att frivilligorganisationer 

själva vill se att deras arbete ska vara ett komplement och inte ersätta välfärdsstatens 

uppdrag (Lundström & Wijkström, 1997).  Det är inte bara Petra beskriver detta utan 

även Karin nämner att hon blir kallad för mamma av några av de som sitter inne på 

Förvaret. Genom dessa två citat från Patra och Karin kan man se att för de som får 

hjälpen innebär frivilligarbetet en djupare relation än den relation som man får genom 

utförare från kommunen. Även Anna menar att hon genom sitt frivilligarbete kan fylla 

en social funktion genom att det är många äldre kvinnor som hon tror sitter hemma 

mycket men att de kan komma till butiken för att prata av sig. En aspekt som Karin 

även tar upp, utöver att kunna fungera som en anhörig för de som hon träffar är att det 

är viktigt att de ser att någon bryr sig om dem:  

“Det är viktigt att de ser att folk bryr sig om dem, det är det absolut 

viktigaste. Att det finns en vanlig människa som öppnar dörren och 

kommer in. Det tror jag själv om jag satt där, att jag skulle andas 

bättre”.  

I detta citat kan man se att Karin upplever att det viktigaste är att de som sitter på 

Förvaret vet om att det finns människor som bryr sig om dem och hon drar en koppling 

till sig själv, att om hon var i deras position så skulle hon tycka att det vore viktigt att 

andra människor brydde sig och henne och att det skulle underlätta hennes situation.  

 

5.4.2 Påverkan som frivilligarbetet har för samhället och för en själv  

Det andra undertema handlar om att man kan påverka andra till att engagera sig och 

påverkan som frivilligarbetet haft för en själv men också för andra. Maria menar att hon 

kan se en skillnad mellan hur engagemanget i frivilligarbete ser ut här i Sverige och i 



 

 

32 
 

hennes hemland. Hon vill med sitt frivilligarbete få andra att engagera sig och hon 

beskriver också varför hon tycker att frivilligengagemang kan påverka 

”...jag känner att jag vill påverka kulturen, jag vill känna på något 

sätt att jag inspirerar andra till att hjälpa till så att vi kan påverka i 

en större skala helt enkelt. [...]man kan hjälpa på stora eller små 

sätt, men att komma i kontakt med människor i behov med andra 

perspektiv och andra kulturer, allt det kan påverka på ett så 

positivt sätt” 

I detta citat menar Maria att man genom att möta människor i behov kan ha en positiv 

påverkan i samhället och att hon vill genom sitt frivilligarbete påverka att fler väljer att 

engagera sig.  Detta citat skulle kunna kopplas till det sociala kapitalet, på så vis att 

genom att fler engagerar sig ackumuleras kapitalet och ju fler som kommer med desto 

mer kapital genereras (Putnam, 2001). Även Karin uttrycker att hon upplever 

frivilligarbetet som ett sätt att kunna påverka och att hon tycker det är bra att 

frivilligarbetare finns. Anna pratar också om påverkan men ur en annan ståndpunkt. 

Hon menar att det är viktigt att man tar ställning och inte bara tänker att någon annan tar 

tag i det och hon uttrycker att det är väsentligt att människor har en handlingskraft. En 

del i den påverkan som respondenterna menar att frivilligarbetet har är kunskap, både då 

i form av kunskap för en själv men också kunskap för andra i samhället. Kunskap för 

egen del är något som Anna tar upp och menar att hon genom sitt frivilligarbete får 

kunskap om hur andra har det: “Jag får otroligt mycket kunskap om hur människor lever 

och hur det fungerar och i olika institutioner till exempel”. Denna input är också något 

som Karin beskriver och menar att hon genom att vara aktiv i frivilligarbetet också 

kommer upp i samhällsfrågorna. Karin kopplar detta till andra människor i samhället 

och menar att om de skulle engagera sig skulle det också ha den påverkan på dem:  

“...jag tycker också det är bra på det sättet att folk, att människor i 

allmänhet blir aktiva. [...]För de får då också insyn hur det kan vara i 

livet. Svenskar har det väldigt bra, fast de inte vet det.”  

Karin menar med detta citat att ifall människor skulle engagera sig mer så skulle de få 

en insyn i hur livet kan vara för andra. Även Maria tar upp detta, hon anser att det är 
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viktigt att människor kommer ut ur den här bekvämligheten, som hon uttrycker det som 

och träffar andra för att förstår vad som sker utanför våra gränser.  

 

När det kommer till det teoretiska perspektivet beskrivs olika funktioner som 

civilsamhället kan ha, bland annat att vara röstbärare, bilda medborgare i demokratiska 

färdigheter samt att vara en gemenskap (Johansson & Meuuwisse, 2017). Utifrån hur 

respondenterna beskriver att de upplever att frivilligarbetet påverkar dem men också hur 

de vill påverka andra genom sitt frivilligarbete, kan kopplingar dras mellan teorin och 

respondenternas svar. Bland annat att de vill ge andra kunskap om livsvillkor men också 

att de själva får kunskap genom att delta. Men också rollen som röstbärare genom att ta 

ställning, som då Anna menar att fler borde göra.  

5.4.3 Samhällsbegränsningar - en förutsättning för det frivilliga arbetet 

Detta undertema tar upp både de begränsningar som respondenterna upplever finns i 

samhället och hur både frivilligarbetet kan påverka detta och vilken betydelse som 

frivilligorganisationer har för samhället. När det gäller frivilligorganisationernas roll i 

samhället uttrycker alla fyra respondenter exempel där de ser att organisationer har en 

betydande roll för samhället. Både Anna och Petra tar upp exempel på när samhällets 

resurser inte räcker till och den roll som frivilligorganisationer då kan ha: 

“Det finns ju exempel psykologer, det finns advokater, jurister, 

det finns många olika i samhällsklasser som jobbar för att hjälpa 

människor som inte nås av statliga institutioner eller kommunala 

institutioner som jag tycker är fantastiskt. Man behövs, folk, det 

behövs frivilligorganisationer för att ett samhälle ska fungera 

idag. Eftersom man drar ner så mycket på allting, på sociala 

servicen”. (Anna)  

“Det här med invandrare och hemlösa, det blir ju mer och mer 

sånt och då drar ju de ett jättestort lass. Med hemlösa just. Det tar 

inte samhället. Jag tror inte samhället klarar av om inte 

frivilligorganisationer fanns. Tror inte jag i alla fall.” (Petra)  

Annas citat skildrar en beskrivning av samhället där den sociala service som ska 

tillhandahållas av offentliga verksamheter inte görs på grund av neddragningar och där 
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det då behövs frivilligorganisationer för samhället ska kunna fungera. Hon menar även 

att människor i olika samhällsklasser hjälper de som inte kan nås av de statliga eller 

kommunala institutionerna. Att det skett neddragningar inom välfärden bekräftas utifrån 

den tidigare forskningen där det tas upp att det finns en förväntan på 

frivilligorganisationer att ta ett större ansvar (Haß & Serrano-Velarde, 2015; Meeuwisse 

& Sunesson, 1998; Milligan & Conradson, 2006; Salamon, 1994; Tõnurist & Surva, 

2016). Liknande beskrivning är Petras citat där hon menar att arbetet med nyanlända 

och särskilt personer i hemlöshet inte kan lösas av den offentliga verksamheten utan att 

frivilligorganisationerna då behövs för detta arbete. Maria uttrycker att det finns ett 

glapp inom den offentliga flyktingverksamheten men att hon inte vet om det är 

frivilligorganisationerna som ska driva det, fast det i dagsläget inte finns någon annan 

som gör det. Detta kan också kopplas till både det teoretiska perspektivet gällande den 

roll som civilsamhället har i samhället och hur den har förändrats utifrån att 

frivilligorganisationer fått ta ett större ansvar om välfärdsfrågor (Linde & Scarramuzino, 

2017). När det gäller tillit kan man se att Anna och Petras citat visar på bristande tillit 

på att staten kan möta alla behov som finns i samhället. Men de har tillit till att 

frivilligorganisationerna kan möta behoven. Vertikal tillit avser den tillit som individer 

har gentemot myndigheter, institutioner och organisationer och utifrån dessa citat kan 

man se att även om tilliten för välfärdsstaten är låg har båda respondenter tillit till 

organisationernas arbete (Lundåsen & Trägårdh, 2016).  

 

När det kommer till varför dessa begränsningar i samhället finns, kommer det upp, 

utöver Annas svar om neddragningar i sociala servicen, att fokus ligger på annat. Det är 

Maria som upplever att anledningen till att arbete som utförs av frivilligorganisationer 

och som borde kunna utföras av kommunen eller staten inte görs på grund av att fokus 

ligger på annat än att prioritera att alla ska ha det bra:  

“För att det är fokus på annat, ja, det tror jag. Verkligen. Fokus på 

annat, man blir ju mörkrädd när man tänker på det. Det är ju fokus 

på att bevara den där bekvämligheten som vi har idag, se till att 

den fortsätter, eller att den blir bättre till och med. Och det förstår 

jag, men jag tycker verkligen ibland att man borde prioritera bort 

det. Man borde prioritera att alla har det bra. 
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Maria menar med detta citat att de offentliga verksamheterna i samhället inte fokuserar 

på att alla ska ha det bra. Istället ligger fokus på att bevara den bekvämlighet som vi har 

i samhället och den prioriteras över allas välmående. Ett exempel hon tar upp är att om 

folk dör i krig, borde det prioriteras över denna bekvämlighet. Det fokus Maria syftar på 

kan antas ha med den övergången som NPM har betytt. Det vill säga att det varit 

viktigare att få in privatiserade och marknadsanpassade verksamheter inom statliga och 

kommunala, än att staten och kommunen utför välfärdstjänsterna själva (Anheier & 

Salamon, 2006). En synvinkel som Karin tar in i är utifrån hennes arbete inom sociala 

sektorn. Hon menar att när hon arbetade som socialarbetare på 1970-talet, tyckte inte 

hon om att behöva skicka personer till frivilligorganisationerna utan hon tyckte att det 

skulle vara statens och kommunens ansvar att hjälpa andra. Karin uppger också att det 

finns vissa arbeten där organisationerna gör för mycket. Som exempel tar hon upp när 

hon besökte ett sjukhus för några år sedan och det var frivilligarbetare som fungerade 

som värdar i receptionen på sjukhuset. Karin tycker att sjukhuset borde ha haft egna 

receptionister. Men hon menar också att hon nu har förändrat sitt synsätt och tycker att 

frivilligorganisationernas arbete i samhället är nödvändigt. Karins synvinkel kan 

kopplas till de historiska förändringarna som skedde från efterkrigstiden då staten tog 

över det sociala arbetet som tidigare utförts av frivilligorganisationerna fram till 

införandet av NPM i början av 1990-talet då vinstdrivande och icke-vinstdrivande 

företag kunde utföra välfärdsinsatser (Lundström, 2004). Det kan även kopplas till 

begreppet civilsamhället inom teoretiska perspektivet och de förändringar som skett 

inom civilsamhället genom att staten dragit sig tillbaka (Linde & Scaramuzzino, 2017).  

6. Diskussion  

I denna del kommer jag presentera min diskussion kring resultatet men också gällande 

metoden som använts. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning som 

framkommit under studiens gång. Kapitlet börjar med diskussion kring metoden.  

 

6.1 Metoddiskussion  

Den vetenskapsteoretiska ansatsen har varit hermeneutisk vilket innebär att jag har haft 

som syfte att förstå respondenternas tankar och syn på utifrån deras 

verklighetsuppfattning. Inom hermeneutiken är det inte meningen att man ska hitta den 

rätta sanningen utan syftet är att tolka verkligheten utifrån andras erfarenheter. Detta jag 
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har gjort genom att analysera intervjuerna och pendlat mellan min egna förförståelse, 

vad jag har med mig från tidigare forskning, teorin och empirin som samlats in. 

Metoden som använts i denna studie har varit semi-strukturerade intervjuer och fyra 

personer som är engagerade inom organisationer med frivilligt socialt arbete som 

inriktning har intervjuats. Tanken från början var att använda mig av både deltagande 

observationer och semi-strukturerade intervjuer för att samla in min empiri. Dock fick 

jag endast tillstånd till att intervjua engagerade och inte genomföra deltagande 

observationer under aktiviteter. Det var utifrån etiska perspektiv som jag inte fick 

använda mig av deltagande observationer som datainsamlingsmetod då kontaktpersonen 

på organisationerna såg en risk för dem som frivilligarbetare möter i sitt engagemang. 

Det faktum att jag inte kunde genomföra de två metoder som jag hade planerat har 

förändrat förutsättningarna för datainsamlingen. Med deltagande observationer hade jag 

hoppats att få se personer som engagerar sig frivilligt i relation till varandra och till dem 

de möter och på så vis hade det också kunnat ge ytterligare en dimension. Men ser man 

till den risk som de kunde utsättas för jämfört med den nytta som insamlingsmetoden 

kunde ha för studien väger risken tyngre. Detta utifrån den förförståelse som jag tagit 

med mig in i studien, som kunskapen från socionomutbildningen men också mina egna 

erfarenheter av att själva vara engagerad i frivilligarbete. Detta har bidragit till att 

datainsamlingsmetoden deltagande observation inte varit oumbärlig för studien. 

 

Alla respondenter var relevanta för studien då de alla var engagerade i 

frivilligorganisationer. Ett bortfall av respondenter skedde från en av organisationerna. 

Det skapade en motvikt eftersom tre av respondenterna var i från Röda Korset och en 

respondent i från Individuell Människohjälp. Dock var inte syftet att jämföra eller 

undersöka de specifika frivilligorganisationerna utan syftet var att undersöka varför 

människor vill engagera sig frivilligt. Trots det låga antalet respondenter i studien har 

empirin varit tillräcklig för att kunna analysera ock sakapa koppling till tidigare 

forskning och det teoretiska perspektivet.   I studien har jag valt att ha med 

organisationer som är partpolitiskt och religiöst obundna. Detta för att minska risken att 

värderingar skulle komma från annat håll, såsom politiskt eller religiöst. Dock kan man 

tänka sig att inte alla som engagerar sig i en organisation kopplad till en religion är 

religiösa. Samma gäller för personer som engagerar sig i en organisation utan någon 

koppling till religion, att man ändå kan tillhöra en religion. Analysmetoden som jag 

använt har varit en innehållsanalys av empirin där både de uttalade svaren och 
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underliggande meningarna har analyserats. Genom min analys fick jag fram två teman 

som var relevanta till mitt syfte och frågeställningarna och jag tycker att resultaten 

besvarar de frågeställningar som syftet är grundat på. 

 

6.2 Resultatdiskussion  

Syftet med min studie var att undersöka varför människor vill engagera sig i 

frivilligorganisationer och vilken påverkan de upplever att deras frivilligarbete har i 

samhället. Till hjälp för att kunna fullfölja mitt syfte har jag använt mig av följande 

frågeställningar; hur ser frivilligorganisationernas roll ut i samhället idag; varför vill 

personer engagera sig i frivilligarbete samt vilken påverkan upplever personer att deras 

frivilligarbete har. Utifrån min analys av empirin framträdde två olika teman med 

underteman. Dessa teman var personliga motiv med underteman välmående genom att 

hjälpa andra, sammanhang som engagemang i frivilligarbete ger samt viljan att 

engagera sig för att hjälpa till. Det andra temat var förändring som frivilligarbetet och 

frivilligorganisationer kan tillföra samhället med underteman frivilligarbetets bidrag till 

förändring - för individen och för samhället, påverkan som frivilligarbetet har för 

samhället och en själv samt samhällsbegränsningar - en förutsättning för det frivilliga 

arbetet.  

 

Det första temat ger en förklaring till varför människor väljer att engagera sig vilket var 

en del i syftet för studien. Förklaringen som respondenterna gav var altruistiska skäl 

som att vilja engagera sig för att man vill hjälpa till. Men det framkom också att 

respondenterna engagerade sig för sin egen skull, i form av att få ett sammanhang och 

för att må bättre. Dessa skäl som framträdde, altruistiska eller egennyttiga motiv stämde 

överens med tidigare studier som presenterades i tidigare forskningen. 

 

Även gällande det teoretiska perspektivet med social kapital, kan man se att 

respondenterna får ett socialt sammanhang genom sitt frivilligarbete, vilket är en av 

resurserna som nämns inom det sociala kapitalet och orsak inom teorin till att personer 

väljer att engagera sig. Det framkommer att engagemang i frivilligarbete kan ge ett 

sammanhang. Två av respondenterna menar också att det kan vara dem som någon gång 

behöver hjälp och att det också är en orsak att de engagerar sig. Den tanken är intressant 

i relation till teorin som används där begreppen ömsesidighet och tillit är centrala. Med 

det menas att människor gör något för en annan utan att förvänta såg något tillbaka 
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direkt, men med tilliten att de kommer få hjälp när de behöver det. Detta kan kopplas 

till begreppet horisontell tillit som tas upp inom teoretiska perspektivet. 

 

En annan aspekt som var intressant, var gällande hur man kom i kontakt med 

frivilligarbetet. I resultatet framkom att alla respondenter själva tagit initiativ till att 

börja engagera sig i frivilligarbete, medan i tidigare forskning framhölls att man i mer 

utsträckning blev tillfrågad att börja engagera sig i frivilligarbete. Det är intressant att 

alla fyra respondenter själva tagit initiativ, vilket går emot den tidigare forskningen.  

 

Det andra temat ger en förklaring till både den påverkan som respondenterna uppger 

deras frivilligarbete har, men besvarar också frågan om frivilligorganisationernas roll i 

samhället. När det gäller frivilligorganisationernas roll i samhället uttrycker alla fyra 

respondenterna att organisationerna har en central roll i samhället och orsaker till detta 

förklaras både genom neddragningar inom offentlig verksamhet och att resurserna läggs 

på annat håll. Några av respondenterna uttryckte att samhället inte skulle klara av att 

möta alla individers behov om inte frivilligorganisationerna fanns. Det framkommer 

även ur den tidigare forskningen att frivilligorganisationer får ta en större plats inom 

välfärden. Detta genom att offentliga verksamheter lades ut på entreprenad och att det 

fanns en förväntan från statligt håll att frivilligorganisationer skulle ta en större plats 

inom välfärden. Detta visar på att de förändringar som har skett faktiskt har påverkat 

frivilligorganisationernas roll och det är intressant att också enskilda frivilligarbetare 

uppmärksammar denna förändring. 

 

Den förändring som respondenterna uppger att deras frivilligarbete har samt vilken 

påverkan som frivilligarbetet har för dem och i samhället besvarar frågeställningen om 

hur de som är engagerade upplever att deras frivilligarbete påverkar dem. Vad som 

framkom i resultatet var att respondenterna såg både att frivilligarbetet kunde tillföra 

förändringar i samhället i stort men också förändringar för de enskilda människorna 

som de möter. Bland förändring i samhället som togs upp fanns som exempel 

förändring i lagstiftning och förbättrad välfärd. I tidigare forskningen visas hur det 

frivilliga engagemanget i folkrörelserna har möjliggjort förändringar i samhället och 

bidragit till den välfärdsstat som bildades i efterkrigstiden. När det kommer till 

förändring för enskilda människor menar två av respondenter att deras engagemang kan 

tillföra en social dimension. Detta är intressant utifrån det teoretiska perspektivet socialt 
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kapital som då innebär att man i engagemang tillsammans med andra genererar och 

ackumulerar sociala resursen. Det gick  att se en skillnad mellan de relationer som 

skapas mellan frivilligarbetare och de som får hjälp samt relationer mellan kommunala 

utförare och de som får hjälp genom att i relationen mellan de första blir oftast djupare 

på grund av att det är ett frivilligt val och inte ett betalt arbete.    

 

Genom att vara engagerad i frivilligarbetet vill man kunna påverka andra att engagera 

sig menar en av respondenterna och två andra respondenter menar att de upplever att 

genom engagemang i frivilligarbete får man en större kunskap om livsvillkor. I det 

teoretiska perspektivet socialt kapital kan man också se den funktion som civilsamhället 

har och haft i samhället och det kan också länkas till den påverkan som frivilligarbete 

medför. Att människor får kunskap om samhället genom engagemang, men även att 

man genom att engagera sig i civilsamhället kan påverka samhället i stort.  

Det intressanta som framkommit i denna studie är den roll som frivilligorganisationerna 

har fått i samhället efter de förändringar som skett i samband med NPM. Tre av 

respondenterna anser att i vissa situationer behövs frivilligorganisationer för att 

samhället ska kunna fungera. Det ställer onekligen krav på frivilligorganisationerna och 

på att det finns människor som vill engagera sig. Ifall människor slutade engagera sig i 

frivilligorganisationer och det i sin tur skulle få frivilligorganisationerna att dra sig 

tillbaka, innebär det att välfärden skulle utgå från två ben; staten och det privata. Utifrån 

den tidigare forskningen, teoretiska perspektivet och empirin kan man se att det skulle 

kunna innebära konsekvenser för hur samhället och välfärden är uppbyggd idag. Som 

nämnt i metoddelen gällande generaliseringen är det inte möjligt att generalisera 

resultatet kring respondenternas upplevelse till en större population eftersom urvalet 

inte var systematiskt gjord utan målmedvetet. Men den förståelsen kring 

frivilligorganisationernas betydelse i samhället kan säkerligen sättas i liknande 

kontexter och på så vis vara relevant. Användbarheten som denna studie kan ha inom 

socialt arbete är den roll som frivilligarbetaren har i sitt frivilligengagemang utifrån det 

förändrade förutsättningarna inom välfärdsstaten. Det frivilliga sociala arbetet, som 

startade från början genom enskilda människors engagemang, och som utvecklades till 

det professionella sociala arbetet som utförs idag inom välfärdens alla tre ben. Teorin 

socialt kapital utifrån Putnam som använts i denna studie har fått kritik för att vara en 

för enkel teori på ett komplext ämne. Jag upplever att teorin har varit den mest svåra 
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delen i denna uppsats och det kan säkert bero på att detta. Men jag tycker ändå att 

begreppen som civilsamhälle, tillit och ömsesidighet har framkommit i empirin vilket 

gör teorin relevant och lämplig.  

6.3 Förslag på vidare forskning 

I tidigare forskning framkom att engagemanget idag ser annorlunda ut än tidigare, då 

man var medlem i en organisation och det hade varit intressant att undersöka hur 

människor engagerar sig idag, kanske genom en kvantitativ undersökning.  Då vi antas 

vara mer uppkopplade via våra mobiler idag och kanske kommunicerar mer via sociala 

medier, påverkar det engagemang och på vilket sätt då?  

 Det hade också varit intressant att undersöka hur representanter från 

frivilligorganisationer i de styrande positionerna ser på de förändringar som skett i 

välfärdsstaten i och med NPM som blivit en del av välfärden. En annan synvinkel hade 

varit att undersöka hur beslutsfattare, som till exempel kommunpolitiker, ser på 

frivilligorganisationernas roll i samhället och vilken betydelse de tycker 

organisationerna har för välfärden.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Bakgrundsinformation 

 

Vad är din ålder? 

 

Vad har du för sysselsättning? 

 

Vad har du haft för tidigare yrken? 

 

Vad har du för utbildningsbakgrund?  

 

Hur ser ditt kontaktnät ut idag?  

 

 

Frivilligarbetet  

 

Skulle du kunna berätta för mig vad frivilligarbete betyder för dig?  

 

Hur länge har du varit engagerad i frivilligarbete?   

 

Är du engagerad i fler organisationer än denna?  

I så fall, vilka?  

 

Hur ser dina arbetsuppgifter ut i ditt frivilligarbetet?   

 

Vilka möter du i ditt frivilligarbete? 

 

 

Orsaker till att ha börjat frivilligarbeta 

 

 

Hur kom du i kontakt med organisationen du är engagerad i idag? 

 

Vad var det som fick dig att börja engagera dig frivilligarbete? 

 

Har du någon i din närhet som också engagerar sig i en frivilligorganisation? 

 

Vad upplever du är viktigast med frivilligarbetet?  

 

 

Frivilligorganisationen 

 

Vad är din tanke om frivilligorganisationens roll i samhället? 



 

 

45 
 

 

 

Vad är viktigt för dig i val av organisation att engagera dig i?  

 

 

Påverkan av frivilligarbetet   

 

 

Skulle du kunna berätta vad du får ut av att frivilligarbeta?  

 

Vad upplever du att du kan bidra med? 

 

Vad tänker du om frivilligarbetets roll i samhället? 

 

Vad skulle kunna få dig att avsluta ditt frivilligarbete? 

 

Upplever du en problematik i att frivilligarbeta?  

 

Finns det något ytterligare som du skulle vilja ta upp? 
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Bilaga 2 - Informationsbrev  

 

 

Förfrågan om att få genomföra en kvalitativ studie om frivilligarbetets roll i 

samhället.  

 

Mitt namn är Tiina och jag studerar socionomprogrammet vid Mittuniversitetet i 

Östersund. Denna studie är mitt examensarbete på grundnivå och en del av 

utbildningen.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka motiv/faktorer som får personer att 

engagera sig i en frivilligorganisation samt undersöka vilken betydelse personerna 

upplever att deras frivilligarbete har i samhället.  

 

Metoderna som ska användas för datainsamlingen är deltagande observation och 

intervjuer. Deltagande observation innebär att delta på fältet och föra anteckningar 

över vad som observeras. Deltagande observationerna kommer att genomföras 

under aktiviteter som frivilligarbetare utför. Intervjuernas kommer genomföras på 

den plats som intervjupersonerna önskar. Intervjumaterialet kommer att spelas in 

och sedan skrivas ut.  

 

Urvalet ska vara personer som är engagerade i en frivilligorganisation, det vill säga 

personer som utför ideellt arbete. Frivilligorganisationen ska ha fokus på sociala 

frågor.  

 

Att delta i studien är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst.  

Största möjliga konfidentialitet kommer eftersträvas för allt insamlat material. 

Ingen obehörig kommer ha tillgång till materialet.  

I redovisningen kommer alla platser och namn avidentifieras.  

 

Jag frågar härmed om jag kan få genomföra dels deltagande observationer 

inom era verksamheter samt intervjua några av de som är engagerade inom 

era verksamheter. Preliminärt ska fyra till fem personer intervjuas och deltagande 

observationerna ska genomföras inom tre olika verksamheter i samma 

frivilligorganisation. Datainsamlingen är planerad att ske mellan veckorna 49-50.   

Om ni är intresserade av att låta mig genomföra denna studie eller har några 

funderar får ni gärna ta kontakt med mig på följande vis:  

 

Tiina Barraza Hällström 

Socionomstudent  

tihl1500@student.miun.se 

070-xxxxxxx 

 

Handledare  

Sofie Ghazanfareeon Karlsson  

Universitetslektor 

sofie.karlsson@miun.se 

010-xxxxxx 
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