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Sammanfattning 

Denna uppsats syftar till att undersöka vad som driver ideellt engagerade människor inom Röda 

Korset till sitt engagemang. Tidigare forskning visar bland annat att människors drivkrafter till 

ideellt engagemang kan vara altruistiska, egoistiska, sökandet efter gemenskap eller att man har 

en hederskänsla för organisationen eller sitt arbete. I denna studie har tio semistrukturerade 

intervjuer genomförts med personer som engagerar sig ideellt inom Röda Korset på tre olika 

orter i Sverige. Den teori som använts till analys är Anselm. L Strauss (1959) tolkning av 

identitet uppdelat på framförallt engagemanget och jaget samt Max Webers (1983) fyra olika 

idealtyper av socialt handlande och även Webers fyra grunder för legitimitet. 

  

Det som framkommit av studien är att ideellt engagerade människor inom Röda Korset drivs 

av en känsla av stolthet för organisationen och för det arbete alla de ideellt engagerade utför. 

Ett flertal av respondenterna utrycker att de kan identifiera sig med organisationen och dess 

värderingar. Många av de handlingar respondenterna utför har sin grund i att de drivs av 

affektioner, mål, värderingar eller traditioner. En stor del av drivkrafterna till det ideella 

engagemanget är av altruistiska och egoistiska skäl samt känslan av gemenskap beskrivs som 

mycket viktig för de flesta, både inom de olika verksamheterna och Röda Korset som 

organisation. 

  

Nyckelord: Ideellt engagemang, drivkrafter, Röda Korset 
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Förord 

Vi vill tacka alla de personer som medverkat i vår studie och gjort den möjlig! Framförallt 

vill vi tacka de respondenter som ställt upp på intervjuer och delat med sig av sig själva! Vi 

vill även tacka vår handledare Agneta Hugemark, för allt stöd hon gett under hela denna 

process!  

 

Jenny Edin och Angelica Nilsson 

Uppsala 2015 
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1. Inledning  
Detta inledande kapitel börjar med studiens bakgrund, som en förståelse varför detta ämne 

valts. Bakgrunden leder sedan in på studiens syfte och frågeställningar och avslutningsvis 

presenteras hela uppsatsens disposition.  

1.1 Bakgrund 

 

Är man en person som har valt att dels jobba ideellt, eller liksom ägna lite mer tid till det 

och även jobba med människor, så tror jag att man sätter kanske inte sig själv främst. Utan 

man är en person som vill känna sig behövd och man vill kunna hjälpa, man vill få 

uppskattning också, eller man har ett behov av uppskattning. Och då, genom att ge och 

hjälpa, så får man uppskattning tillbaka. Det blir liksom, en win win situation. 

(Edin & Nilsson, 2015, citat ur intervju ) 

 

 

Människor kan känna ett engagemang för mycket mer än bara sitt betalda arbete, ett exempel 

är människor som arbetar ideellt. Citatet ovan ger exempel på att individer som arbetar ideellt 

är människor som behöver uppskattning och känna sig behövda, detta är vad som driver dem 

till sitt ideella engagemang. Gällande arbete och engagemang menar etnologen Åke Daun att 

det pågår eller att det redan inträffat ett enormt mentalskifte när det gäller svenska folkets 

inställning till att jobba. Fokus hamnar på den egna individen och hur denne ska leva ett 

spännande och kärnfullt liv, ofta i form av att resa och upptäcka världen. Daun menar dock att 

detta inte påverkar dem som känner ett stort engagemang för sitt jobb i lika stor utsträckning 

som andra (Dagens Nyheter, 2004, 22 november).  

 

Att människor som engagerar sig ideellt behöver uppskattning och känna sig behövda kan 

grunda sig i hur de ser på sin identitet. Socialpsykologen Anselm. L Strauss (1959) menar att 

identiteten är kopplad till bedömningar gjorda av en själv, vilket reflekteras av andras omdömen 

(Strauss, 1959, s.11). Hur andra ser på dig och hur du ser på dig själv som individ, kan vara 

något som driver människor till sitt ideella engagemang. Förutom möjligheten att identiteten är 

en av drivkrafterna till ideellt engagemang, finns det andra aspekter som påverkar. Tidigare 

forskning om vad som motiverar och engagerar ideella arbetare är bland annat sociologen Anne 

Birgitta Yeung (2004) som menar att element som kan påverka ideellt arbetandes 

motivation är religiositet, normer och värderingar (Yeung, 2004, s. 41). I en annan studie gjord 
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av socialpsykologen Samuel Shye (2010), är det människor med högre utbildning, högre 

inkomst och de som är religiösa som är mest troliga att arbeta ideellt.  

 

Det kan alltså finnas flera drivkrafter till att människor engagerar sig ideellt och även andra 

aspekter av människors liv som påverkar. Många resultat tyder på att individer med högre 

utbildning, högre inkomst eller som är religiösa, tenderar att arbeta ideellt i större utsträckning. 

Sedan år 1992 och fram till 2009 har Sverige enligt rapporten The 2009 

national study of volunteering, informal help and care giving haft 48-52% ideella arbetare av 

befolkningen, i åldrarna 16-74 år (Europakommissionen, 2010). Trots det stora antalet 

engagerade inom ideellt arbete har majoriteten av forskningen inte handlat om Sverige. Därför 

vill vi undersöka detta djupare, det vill säga vad som engagerar människor i Sverige att arbeta 

ideellt och då framförallt inom Röda Korset. Eftersom Röda Korset är en organisation där alla 

är välkomna. 

 

I Sverige är Röda Korset aktiv inom över 1000 lokala kretsar med 147 000 medlemmar och det 

är cirka 32 000 personer som är ideellt engagerade. Röda Korset är engagerade inom en mängd 

områden däribland läxhjälp, mötesplatser, besök, psykologisk hjälp, första hjälpare med flera. 

Arbetsuppgifter inom just Sverige kan vara allt från att hälsa på någon som känner sig ensam 

till att förse en individ med psykologisk hjälp efter att denna har varit med i krig eller liknande. 

Beroende på vilken ort och vilka behov som finns så ser varierar verksamheten inom Röda 

Korset. Röda Korset har sju grundprinciper som organisationen vilar på, vilka är: Humanitet: 

Röda Korset arbetar internationellt och nationellt för att förhindra och lindra mänskligt lidande, 

genom att arbeta för ömsesidig förståelse och vänskap, samarbete och fred mellan människor. 

Opartiskhet: Röda Korset gör ingen skillnad mellan människor, vare sig nationalitet, etnisk 

tillhörighet, religion, samhällsställning eller politisk åsikt. Neutralitet: Röda Korset är neutrala 

i frågor rörande politik, etnisk tillhörighet, religion eller ideologi. Självständighet: Röda Korset 

är en självständig förening. Frivillighet: Röda Korset ger hjälp frivilligt och osjälviskt och det 

gäller både givare och mottagare. Enhet: Det får bara finnas en rödakors- eller 

rödahalvmåneförening i varje land. Den ska vara öppen för alla och den humanitära 

verksamheten ska omfatta hela landet. Universalitet: Det är en världsomfattande organisation 

där alla föreningar har samma skyldighet att bistå varandra (Röda Korset, 2015).  
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1.2 Disposition     

I nästa avsnitt presenteras studiens syfte och frågeställningar. Därefter i kapitel 2 presenteras 

tidigare forskning. Denna handlar främst om olika sorters drivkrafter, i form av altruism och 

egoism, gemenskap och empati samt heder och hederskänslor. Vidare i kapitel 3 följer den 

valda teorin, vilket är Strauss (1959) tolkning av identitet och Max Webers (1983) fyra olika 

idealtyper av socialt handlande samt även Webers (1983) fyra grunder för legitimitet.  I kapitel 

4 kommer därefter den metodologiska ansatsen att förklaras, sedan i kapitel 5 presenteras 

resultat och analys av studiens empiri samt en sammanfattning där studiens syfte och 

frågeställningar besvaras. Till sist i kapitel 6 presenteras en avslutande diskussion som kopplas 

till tidigare forskning, uppsatsens metod och teorival samt slutligen eventuell vidare forskning. 

 

1.3 Syfte och frågeställning    

Syftet med denna uppsats är att fördjupa kunskapen om vad det är som engagerar människor 

till att arbeta ideellt inom Röda Korset och varför. Valet av Röda Korset motiveras av att 

organisationen är öppen för alla, oavsett religion, etnicitet etcetera. De frågeställningar vi utgått 

ifrån är följande:  

   

1) Vilka drivkrafter har ideellt engagerade människor inom Röda Korset? 

2) Vad bidrar till att dessa människor väljer att fortsätta sitt engagemang? 

  

Med drivkrafter menar vi de faktorer som driver de ideellt engagerade till frivilligt arbete och 

fortsatt engagemang. I nästa kapitel introduceras tidigare forskning om vilka de olika 

drivkrafterna kan vara. 
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2. Tidigare forskning  

Nedan kommer tidigare forskning att presenteras, angående vilka människor som engagerar 

sig ideellt och vilka olika motiv som kan vara drivkrafter för dessa människor till att engagera 

sig ideellt. Kapitlet är uppdelat i individuella drivkrafter och drivkrafter inom gruppen.  

De olika drivkrafterna som kommer presenteras är bland annat altruism, egoism, värderingar, 

gemenskap, solidaritet och kollektiva resurser.  

2.1 Individuella drivkrafter 

Enligt den tidigare forskning som tagits fram till denna studie kan det finnas tecken på att det 

är vissa sorters människor som engagerar sig ideellt. Socialpsykologen Samuel Shye (2010) 

fann i sin intervjustudie som innefattade 1500 vuxna respondenter i Israel, att människor med 

högre utbildning, högre inkomst och religiösa som mest troliga att arbeta ideellt. Ickereligiösa 

människor med låg utbildning är minst troliga att arbeta ideellt (Shye, 2010, s.193-194). Shye 

(2010) menar att det finns tre olika anledningar till att människor väljer att utföra ideellt arbete. 

Den första är personliga resurser och tillgångar man måste ha för att kunna arbeta ideellt. 

Exempelvis människor med högre inkomst har fler resurser de kan tillgå, än de med lägre 

inkomst. Människor med högre utbildning kan möjligen ha bättre kunskap om ideella 

organisationer. Den andra anledningen är motivationen, att det finns specifika drivkrafter till 

det ideella engagemanget. Den tredje och sista anledningen är omständigheter, vilket är de 

utlösare och möjligheter som underlättar och effektiviserar ideellt arbete i praktiken och krävs 

för att ideellt arbete faktiskt ska kunna äga rum (Shye, 2010, s.187).   

 

Vem som engagerar sig och vad som driver människor till ideellt engagemang kan bero på att 

det ideella engagemanget bygger på frivillighet. Frivilligheten i att tillhöra en organisation har 

Göran Ahrne, Magnus Boström & Anders Forssell (2004) benämnt som frivillighetsprinciper, 

vilka de delat upp i tre delar: 

1) Det är frivilligt för medlemmar att gå med i och ur organisationen. 

2) Medlemmar kan frivilligt delta i organisationens alla aktiviteter och det finns inga formella 

skyldigheter att utföra vissa uppgifter. 

3) Det finns en överenskommelse mellan individens egna motiv och organisationens mål.  

Ahrne et al. (2004) menar att det är frivilligt att gå med i en ideell organisation, vilket innebär 

att människor väljer själva om de vill vara medlemmar eller inte. Valet av medlemskapet beror 



10 
 

på om deras insatser inom organisationen stämmer överens med individens egna intressen och 

övertygelser (Ahrne et. al, 2004, s.27).  

Även andra forskare menar att det finns olika faktorer som kan påverka människors drivkrafter 

till ideellt engagemang. Sociologen Anne Birgitta Yeung (2004) har gjort en studie med hjälp 

av tematiskt uppbyggda intervjuer. I studien har hon intervjuat 18 respondenter som på något 

sätt arbetar ideellt inom kyrkan i Finland. Denna studie pekar på att element som kan påverka 

drivkrafterna till det ideella engagemanget är religiositet, normer och värderingar (Yeung, 2004, 

s. 41). Yeung (2004) anser också att drivkrafter till det ideella engagemanget även kan vara det 

människor får tillbaka av sitt arbete. Yeung menar att människor genom sitt ideella engagemang 

kan känna självförverkligande, glädje, meningsfullhet och en känsla av att vara behövd (Yeung, 

2004, s.33).   

 

Som ovan nämnt kan värderingar också ha en betydande roll för det ideella engagemanget enligt 

tidigare forskning. Sociologerna Marc A. Musick & John Wilson (2008) redogör för 

människors värderingar och dess betydelse för frivilligarbete utifrån ett sociologiskt perspektiv. 

Musick & Wilson har samlat forskning om frivilligarbete från bland annat egna studier de gjort 

under 90-talet. Även utifrån data från undersökningscentret på Michigans Universitet, statistik 

ifrån Census som samlar data ifrån 57 000 amerikanska hushåll varje månad samt data från 

”The World Values Serveys”, som samlar forskning om sociala värderingar, övertygelser och 

beteenden hos vuxna runt om i världen. Musick & Wilson (2008) menar att frivilligarbete 

antingen är ett medel för att uppnå vissa önskade tillstånd, eller ett sätt för människor att leva 

ut sina värderingar. Med värderingar avses problem som hunger, rasism, hemlöshet, 

drogberoende etcetera. När frivilligarbetare säger att de engagerar sig ideellt av den ena eller 

den andra anledningen, att ”det är det rätta att göra” så åberopar de sina värderingar. Människor 

tenderar att bli emotionellt fästa vid de värderingar som de godkänner. Med hjälp av värderingar 

kan man enligt Musick & Wilson förklara varför människor anser att frivilligarbete är det bästa 

sättet att lösa ett problem. Exempelvis så tilltalar vissa värderingar människans behov av 

värdighet och självrespekt. Det enda moraliskt korrekta sättet att göra en sådan tjänst och 

behålla sin värdighet är att göra det gratis (Musick & Wilson, 2008, s. 82-84).  

Ytterligare forskning om vad som driver ideellt engagerade till sitt engagemang, inriktas på 

altruism och egoism. I studien gjord av Shye (2010) som presenterades i första avsnittet ovan, 

menar han att mentala egenskaper hos en människa spelar roll för att individen ska motiveras 

till att arbeta ideellt (Shye, 2010, s.193). Shye fokuserar på att det som driver människor till 
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ideellt arbete beror på altruism och egoism. Altruismen innebär att man utför det ideella arbetet 

på grund av att man offrar sig själv för att hjälpa andra. Egoismen går ut på att personen arbetar 

ideellt i syfte att främja sina egna intressen, behov eller sin vilja. Den ideella arbetaren räknar 

med att vinna någonting på det arbete hen utför (Shye, 2010, s.184). Även socialpsykologerna 

Stefan Stürmer & Mark Snyder (2010) lyfter fram i sin studie att både altruism och egoism kan 

vara drivkrafter till ideellt engagemang. Deras studie baseras på socialpsykologiska teorier och 

empiri gjord genom integration, där man har jämfört sex olika studier i ett försök att fylla en 

kunskapslucka. Gällande om det finns någon skillnad i empati och grad av behjälplighet mellan 

människor som liknar varandra eller inte. Två av studierna utfördes framförallt genom att de 

följt och observerat volontärer som hjälpt AIDS drabbade under en lång tid. De andra studierna 

bestod av experiment och observationer (Stürmer & Snyder, 2010, s.45-46). De menar att 

skillnaden mellan de egoistiska och altruistiska drivkrafterna att hjälpa andra kan vara att den 

egoistiska drivkraften är relaterat till målet, att förbättra sin egen välfärd, medan den altruistiska 

handlar mer om att förbättra välfärden för andra (Stürmer & Snyder, 2010, s.35).  

 

Drivkrafterna för att utföra ideellt arbete är många gånger av altruistiska skäl. Ytterligare en 

studie som gjorts om anledningar till ideellt engagemang har utförts av Eva Jeppsson Grassman 

(1997), professor i äldre och åldrande. I denna studie har hon intervjuat 14 frivilligarbetare och 

kommit fram till att en av anledningarna till det ideella engagemanget beror på altruism. 

Jeppsson (1997) anser att om en handling är altruistisk eller inte, hänger ihop med hur 

altruismen definieras. Jeppsson beskriver att flertalet författare anser att en förutsättning är att 

man bör utgå från själva motivet, det är det faktum att man vill göra något bättre för någon 

annan som gör handlingen altruistisk. Då det kan finnas både altruistiska och egoistiska motiv 

vid samma tillfälle och individen får gynnas av handlingen (Jeppsson, 1997, s.99-100). En 

annan studie som undersökt bland annat effekterna av altruism, är en kvantitativ studie gjord 

av S. Wojciech Sokolowski (1996) där han använt data från en undersökning i USA år 1992 

med 2671 slumpmässigt utvalda respondenter och utifrån detta undersökt effekterna av 

altruism, egenintresse och sociala band som motivationsfaktorer för att ge och att arbeta ideellt 

(Wojciech, 1996, s.259. 265-266). Motivationsfaktorer tolkas i denna studie som drivkrafter. 

Studien visade att variabeln altruism är statistiskt signifikant, medan egenintresse är tvetydigt. 

Även variabeln självförbättring visar sig vara signifikant när det kommer till att arbeta ideellt 

(Wojciech, 1996, s.270). 
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2.2 Drivkrafter inom gruppen 

Något som enligt oss skulle kunna tolkas som altruism är solidaritet, vilket kan vara en drivkraft 

inom gruppen. Solidaritet menar sociologen Randall Collins (2008) skapas när gruppens 

medlemmar bortser från sitt egenintresse och istället fokuserar på gruppens gemensamma 

intressen. För att en grupp ska kunna styra andra anser Collins att det behövs solidaritet. Om 

alla människor skulle vara egoistiska skulle inte några grupper finnas menar Collins, samtidigt 

som han poängterar att alla människor inte heller kan vara solidariska. Solidaritet är något man 

kan känna för vissa människor eller en viss grupp och innebär inte per automatik att man känner 

solidaritet för alla människor (Collins, 2008, s. 36-37). I frågan om solidaritet kan det handla 

om oegennytta och intresse för individen och gruppen. Oegennytta och intresse menar 

sociologen Pierre Bourdieu (1999) är begrepp som innebär att man erkänner att ett socialt spel 

betyder något och att de som är med i spelet menar att spelet har betydelser för deltagarna. Det 

latinska ursprunget för intresse betyder att delta eller att vara i det, som han i sin tur tolkar som 

att man erkänner spelet och vad som krävs genom att delta i det, alltså att det är värt det 

(Bourdieu, 1999, s.127).  

 

Även andra studier som behandlar grupper har gjorts, vilket visar att människor utvecklas i de 

grupper de tillhör. I Shyes (2010) studie, som presenterats ovan i första avsnittet, menar han att 

många tycker att möjligheten att utveckla vänskap och att få en känsla av gemenskap är viktigt 

för drivkrafterna att vilja arbeta ideellt. Likaså att få uttrycka sin personlighet och sina 

övertygelser (Shye, 2010, s.198). I en grupp eller organisation som människor tillhör kan de 

utveckla sin egen identitet och självkänsla, enligt en studie av sociologen Jane Allyn Piliavin 

(2010). Studien var en del av vad som kallades ”The Wisconsin Longitudinal Study”, där man 

följde en stor mängd individer från och med att de gått ut skolan till pension, med hjälp av 

enkäter. Ett av studiens syften var att undersöka hur och varför människor arbetar ideellt 

(Piliavin, 2010, s.162-163). Piliavin menar att det även kan vara att människor skapar sin 

självkänsla och sitt självförtroende genom att delta i olika roller i samhället. Ideellt engagerade 

har många gånger en identitet i sitt engagemang, en roll, vilka kan påverka att individen känner 

att denne är viktig för samhället, att andra människor ser hen och respekterar hen (Piliavin, 

2010, s.161). I en annan studie gjord av socialpsykologerna Mark Levine & Clare Cassidy 

(2010) har man undersökt olika sätt då grupprocesser kan användas för att främja att hjälpa 

andra, fördjupar de sig bland annat i om identitet kan spela roll när det kommer till att hjälpa. 

Studien bygger på experiment i laboratorier, fältstudier och analyser av dokument och 
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arkivmaterial. Levine & Cassidy menar att när åskådare delar en gemensam social identitet, så 

formas uppförandet av identitetens innehåll. Om gruppens norm gynnar att hjälpa, så kan 

gruppens närvaro underlätta att människor hjälper till och tvärtom (Levine & Cassidy, 2010, s. 

213-214). 

 

Vänskap och gemenskap kan kopplas till att människor liknar varandra, vilket kan ha effekter 

för vem individer väljer att hjälpa. Likheten mellan människor, kan även spela roll i frågan om 

empati och grad av behjälplighet enligt socialpsykologerna Stefan Stürmer & Mark Snyder 

(2010). I deras studie som presenterats ovan i föregående avsnitt, menar de att människor som 

liknar varandra har större empati för varandra. De kommer lättare till undsättning och kan då 

eventuellt ha en större benägenhet att hjälpa andra och då även vilja arbeta ideellt (Stürmer & 

Snyder, 2010, s.38). En annan anledning till att individer väljer att engagera sig ideellt skulle 

enligt Jeppssons (2007) studie som presenterats i ovanstående avsnitt, kunna vara att människor 

i samhället lever under utsatthet och att detta leder till existensen av ett gemensamt moraliskt 

missnöje som bakgrund till att människor väljer att engagera sig ideellt (Jeppsson, 1997, s.93). 

 

En förutsättning för att människor ska kunna organisera sig är kollektiva resurser, för att skaffa 

medel de inte kan tillhandahålla på egen hand. Röda Korset är en organisation och de som är 

ideellt engagerade inom Röda Korset tillhör denna organisation delvis för att ta del av de 

kollektiva resurserna, för utan de kollektiva resurserna är inte organisationer som Röda Korset 

möjliga (Ahrne, 1999, s.28). De främsta kollektiva resurserna inom Röda Korset är de ideellt 

engagerade. Men kollektiva resurser inom Röda Korset kan även vara deras historia, bland 

annat om dess bildare Henry Dunant (Röda Korset, 2015), som kan innebära en känsla av 

gemenskap, ett mål, då alla som är engagerade vet vad Röda Korset står för och varför det 

skapades (Ahrne, 1999, s.30).  

 

Medlemmarna förväntas ofta delta i frivilligorganisationens verksamhet. Deltagandet 

bottnar i en övertygelse eller föreställning om att det man gör är viktigt, intressant eller 

roligt, eller på andra sätt starkt motiverande. Medlemmarnas personliga motiv för att delta 

antas med andra ord vara starka, och typiskt för frivilligorganisationer är deras förmåga att 

förena medlemmarnas starka personliga engagemang med kollektiva intressen (Ahrne et.al, 

2004, s.28).  
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När individer tillhör en grupp finns det ofta en viss hederskänsla inom och för gruppen. Heder 

och hederskänsla är enligt Järvinens (2007) tolkning av Bourdieu, en del av det symboliska 

kapitalet, vilket han beskriver som en viktig resurs. Detta fick i sin tur Bourdieu att komma 

fram till att kampen om erkännande eller bekräftelse är en central del och kanske även den mest 

centrala delen i mänsklig samvaro. Heder kräver erkännande från gruppen för att den ska kunna 

finnas och det är också gruppen som kommer överens om vilka egenskaper eller handlingar 

som anses som hedervärda. För att det ska kunna vara symboliskt kapital behöver en handling 

eller egenskap ha ett positivt värde inom gruppen (Järvinen, 2007, s.263-264).  

 

Gällande vad som benämns om ideellt engagemang i denna studie, innebär det en frivillighet 

hos personer att delta i engagemanget. Frågan är dock om allt är frivilligt i det ideella 

engagemanget. I ett samarbetsprojekt hos Stockholms centrum för forskning om offentlig 

sektor vid Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm, har Magnus Boström, 

Anders Forssell, Kerstin Jacobsson & Kristina Tamm Hallström (2004) samlat sin forskning 

om frivillighet. De menar att den gemensamma samtidigt som den individuella 

handlingskapaciteten stärks genom att individer får ta del av en organisations resurser. De anser 

att man kan säga att friheten till något stärks, men att friheten från något även minskas. Eftersom 

med frivillighet skapas ett inre tvång i form av ansvar och förpliktelser (Boström et. al, 2004, 

s.9). Även om individer frivilligt engagerar sig, så har de ändå förpliktelser och ansvar till 

organisationen och de uppdrag de tilldelas. ”Människor kan hävda att de agerar frivilligt, när 

de i själva verket har manipulerats av ledare, organisationer och system till att agera på ett visst 

sätt” (Boström et. al, 2004, s.9). 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

I detta kapitel har tidigare forskning presenterats utifrån denna studies syfte och 

frågeställningar. Vilka avser vad som driver ideellt engagerade människor inom Röda Korset 

till sitt engagemang. Enligt den tidigare forskningen grundas de individuella drivkrafterna i 

bland annat religiositet, normer, värderingar, altruism och egoism. De individuella 

drivkrafterna grundas även i det individen får tillbaka av sitt ideella arbete, genom att känna 

självförverkligande, glädje, meningsfullhet och en känsla av att vara behövd. Många gånger 

arbetar ideellt engagerade i grupp eller med en grupp, därför har även drivkrafterna utifrån ett 

grupperspektiv presenterats. De drivkrafter på gruppnivå som den tidigare forskningen nämnt 

är att personer känner en gemenskap och solidaritet till gruppen.  
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3. Teori   

I detta kapitel presenteras socialpsykologen Anselm L. Strauss (1959) tolkning av identitet 

uppdelat på språket och engagemanget och jaget samt sociologen Max Webers (1983) fyra 

olika idealtyper av socialt handlande och även Webers fyra grunder för legitimitet.  Strauss 

(1959) teori om identitet uppdelat på språket och engagemanget och jaget, har sin grund i att 

dessa skulle kunna förklara de ideellt engagerades identitet, delvis genom hur de själva och 

andra pratar om det ideella engagemanget. Således också genom engagemanget då det kan 

skapa identifikation hos en individ. En person som har ett ansvarsfullt medlemskap i en grupp 

kan alliera sig med den, vilket kan vara underlag för drivkrafterna hos de ideellt engagerade. 

Med hjälp av Max Webers idealtyper av socialt handlande och grunderna för legitimitet finns 

det en strävan till att kunna förstå främst varför individer väljer att engagera sig ideellt inom 

Röda Korset, men också varför dessa väljer att utföra vissa handlingar. 

3.1 Identitet    

Identiteten är enligt socialpsykologen Anselm Strauss (1959) kopplad till betydelsefulla 

bedömningar gjorda av en själv, för sig själv och av andra. Alla representerar sig själva för 

andra, men också för en själv. Man ser sig själv i speglarna av andras omdöme. Det som 

personen sedan visar för världen är format av förväntningarna av andras omdöme (Strauss, 

1959, s.11).  

3.1.1 Språket som en del av identiteten    

Hur människor namnger eller uttalar sig om andra människor är enligt Strauss (1959) en viktig 

faktor gällande identitet. Namn och uttalanden kan väcka omfattande reaktioner, framkallade 

av föreställningar om hur den individ, grupp eller det ting omgivningen har på just detta. Strauss 

(1959) menar att det enklaste sättet för identifiering av ett objekt är att namnge det, vilket han 

kallar för ostensiv definition. Ostensiv definition innebär en indikation på ett objekt utan någon 

beskrivning och är den enklaste typen av identifiering. Identifiering som handling kräver också 

att man placerar "saken" inom en viss kategori. Detta beskrivs som att varje särskilt objekt som 

kallas för något, är enligt logiken medlem i en generell klass och därmed en representant. Att 

definiera en klass betyder enligt Strauss (1959) att man relaterar det till systematiskt 

associerade klasser (Strauss, 1959, s.19-21). Inom Röda Korset är det inte bara de ideellt 

engagerade som är uppdelade i grupper och klasser, utan det kan även vara människor de 

hjälper som är uppdelade utifrån de ideellt engagerade eller människor i samhället som stort.   
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3.1.2 Engagemanget och jaget     

Ett engagemang kan innebära att individen får en viss identitet med engagemanget eller 

gruppen personen tillhör. Strauss (1959) anser att alla har erfarenhet av att använda en slags 

handling, som mening för ett visst syfte. Handlingen får en så intressant eller fängslande 

mening, att det snarare fokuseras mer på denna än på själva slutmålet. Handlingen blir ett 

viktigt självändamål med vilken du kan identifiera dig själv. Om du agerar utan större 

övertygelse eller identifikation för ditt engagemang kan andra tro att handlingen verkligen är 

”dig” även om så inte är fallet. Du kan förneka din handling, men om dina motiv är misstänkta, 

måste du inte bara leva med din handling utan upprepa den med en ökande övertygelse. Detta 

blir främst tydligt när en person har ett ansvarsfullt medlemskap i en grupp. Denne ser sig själv 

som en integrerad del av gruppen, hen allierar sig med framsteg mot sina mål och gruppens väg 

blir personens egen väg och dess misslyckanden hens misslyckanden (Strauss, 1959, s.42-43).    

3.2 Socialt handlande  

Varför människor engagerar sig eller tillhör en grupp kan förklaras genom sociologen Max 

Webers (1983) fyra olika idealtyper av socialt handlande. En social handling menar Weber 

måste vara inriktat efter andra individers beteenden. Ett exempel på detta enligt Weber är då ett 

religiöst handlande inte blir socialt om en individ ber i avsaknad av sällskap. En viss händelse 

eller ett beteende kan få en individ att ta till sig olika känslor som inte uppstått om denne inte 

varit omgiven av andra människor (Weber, 1983, s.15-17). Man kan förstå en händelse eller ett 

beteende på tre olika sätt enligt Weber (1983). Den faktiska meningen, den genomsnittliga 

meningen och den vetenskapligt konstruerade meningen. I denna studie kommer den 

vetenskapligt konstruerade meningen att fokuseras på. Alltså det idealtypiska sättet att förstå 

en mening eller meningssammanhanget hos den rena typen (idealtypen) i en vanligt 

förekommande händelse (Weber, 1983, s.7). Webers olika idealtyper av socialt handlande är 

traditionellt handlande, affektuellt handlande, värderationellt handlande samt målrationellt 

handlande (Weber, 1983, s.18). Dessa olika typer av handlingar menar Weber kan bidra till en 

förståelse av verkligheten (Weber, 1983, s.15). Nedan redogörs för Webers fyra olika idealtyper 

av socialt handlande.  

• Målrationellt handlande har sin grund i handlingar som uträttas för att uppnå bestämda mål. 

Förväntningar från omgivningen blir en resurs för att individen ska uppnå målet. Individen 

ser över vilka handlingar som är de bästa och mest effektiva för att dessa i sin tur ska leda 

till att man åstadkommer det man satt som mål (Weber, 1983, s.18). 
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• Värderationellt handlande utgår från handlingar som bestäms av en medveten tro på 

egenvärdet hos ett uppförande, oberoende av vilka effekter som uppkommer på grund av 

handlingen. Dessa handlingar kan exempelvis vara etiska, religiösa eller estetiska (Weber, 

1983, s.18). 

• Affektuellt handlande syftar till handlingar som utgörs av individens specifika affektioner 

och det tillstånd individen befinner sig i känslomässigt (Weber, 1983, s.18). 

• Traditionellt handlande innebär handlingar som styrs av traditioner eller inrotade vanor. 

Dessa handlingar utförs ofta per automatik (Weber, 1983, s.18). 

 

En social handling kan enligt Weber (1983) påverkas av aktörernas föreställning om legitim 

ordning. Weber menar att det finns tre olika typer av legitim ordning vilka är rent affektuellt, 

värderationellt eller religiöst. Genom fyra olika grunder för legitimitet menar Weber att det går 

att beskriva hur en social ordning kan få legitimitet hos individer som utför handlingar. Dessa 

fyra grunder för legitimitet är traditionell legitimitet, affektuell legitimitet, värderationell 

legitimitet samt legal legitimitet (Weber, 1983, s.22-26). 

 

• Traditionell legitimitet: Det faktum att det alltid varit legitimt, att det finns en tradition, leder 

till dess legitimitet.  

• Affektuell legitimitet: En känslomässigt grundad tillgivenhet hos en uppenbarelse eller ett 

ideal.  

• Värderationell legitimitet: syftar till tron på fullkomliga värdens giltighet.  

• Legal legitimitet: något anses legitimt av individen, antingen för att det finns en gemensam 

överenskommelse mellan individerna, eller för att stadgarna skapats av en myndighet som 

individen anser vara legitim (Weber, 1983, s.26)  
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3.3 Sammanfattning och diskussion 

Teorierna i ovanstående kapitel handlar om hur människor ser på sig själva och den grupp de 

tillhör, men även hur andra ser på individen och dennes grupptillhörighet. Kapitlet börjar med 

en förklaring av Strauss (1959) tolkning av identitet. Identiteten innebär dels att omdömet av 

andra och hur individer ser på sig själva kan ha en stor betydelse för hur individer handlar och 

vilka val som görs i livet. Det ideella engagemanget kan vara ett sätt för människor att visa 

andra vem man är eller vem man vill framstå att vara.  

 

Det sociala handlandet skulle även det kunna bidra till en bättre förståelse till varför människor 

väljer att engagera sig i ideellt arbete inom Röda Korset och vad som driver dem. Eftersom de 

olika idealtyperna är en aspekt till varför man väljer att utföra en viss handling. Ideellt arbete 

skulle därmed kunna bero på att man gör det av tradition, att känslorna styr, att man har en 

medveten tro på något eller att man vill uppnå ett visst mål. Med hjälp av Webers (1983) 

förklaringar om varför individer uppfattar en social ordning som legitim, går det eventuellt att 

få en ökad förståelse för varför det ideella arbetet på Röda Korset blir legitimt för dess 

medlemmar. Dessa teorier ska sedan ligga till grund för att analysera det resultat som 

uppkommit genom de intervjuer som utförts i denna studie. 
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4. Metod   

I detta kapitel redogörs för de metodologiska angreppsätt vi valt för att undersöka vad som 

driver ideellt engagerade inom Röda Korset till sitt engagemang. Kapitlet inleds med en 

presentation av den metodologiska ansatsen, därefter följer en beskrivning av den förstudie 

som ligger till grund till studiens syfte och frågeställningar. Därefter presenteras studiens urval 

samt hur datainsamlingen och analysarbetet är genomfört. Efter detta diskuteras studiens 

validitet och reliabilitet och avslutningsvis presenteras de etiska överväganden som gjorts för 

studien.   

4.1 Metodologisk ansats  

För att besvara studiens syfte är en kvalitativ ansats vald. En kvalitativ ansats innebär att man 

ifrågasätter antaganden som tas förgivet. Anledningen till att en kvalitativ ansats valts är för att 

kunna förstå det som studeras genom att närma sig fältet och därmed få en bättre klarhet och 

förståelse om det som studeras (Aspers, 2011, s.14). För att närma oss fältet har vi valt att utföra 

semistrukturerade intervjuer med ett antal angivna frågor för att kunna styra intervjun till en 

viss del, men ändå har möjlighet att ställa följdfrågor och följa upp de svar respondenten ger. 

På detta sätt går det att undersöka respondentens egna berättelser om sitt engagemang och föra 

en dialog för att kunna fördjupa sig i deras svar (Aspers, 2011, s.143). De frågor vi utformat 

utgår mestadels från ”hur” och inte ”varför”, då det enligt Becker (2008) kan undvika att 

människor hamnar i försvarsposition och de har lättare att svara mer utförligt (Becker, 2008, 

s.69). Den metodologiska ansats som valts till denna studie prövades och lades till grund i en 

förstudie som utfördes innan arbetet med huvudstudien påbörjades. Denna förstudie presenteras 

i nästkommande avsnitt.  

4.2 Förstudie  
Innan denna uppsats utfördes en förstudie för att få ett större perspektiv på de fält som avsågs 

undersökas, samt att kunna besluta formen av uppsatsen, vilket Aspers förespråkar (Aspers, 

2011, s.75). Syftet med förstudien var att se om uppsatsen var möjlig att genomföra, hur våra 

intervjufrågor stod sig i förhållande till syfte och frågeställningar, samt vilka tilltänkta teorier 

som vi ansåg mest relevanta och om detta i sin tur behövde eventuella kompletteringar. Utifrån 

förstudien kunde vi fastställa att vissa korrigeringar behövde göras till denna studie. Somliga 

intervjufrågor behövde kompletteras eller tas bort. Vi kunde se att semistrukturerade intervjuer 

var mest lämpliga till denna studie samt att vi behövde göra begränsningar och utveckla 

teoridelen. Precis som Aspers (2011) skriver så blev det enklare efter förstudien att skapa en 

riktning i uppsatsen med avgränsningar till teori och metod (Aspers, 2011, s.70).  
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4.3 Insamling av empiriskt material  

4.3.1 Avgränsningar och urval  

Denna studie innehåller en avgränsning av urvalet respondenter, men även andra betydande 

avgränsningar. Då vi avser att studera ideellt engagerade människor inom Röda Korset, består 

urvalet i empirin av människor som arbetar frivillig inom organisationen. Förutom denna 

begränsning av urvalet har även andra avgränsningar gjorts. Den första avgränsningen är att 

endast fokusera på organisationen Röda Korset istället för att fokusera på flera ideella 

organisationer. Anledningen till denna begränsning är då Röda Korset är en stor organisation 

där alla är välkomna oavsett exempelvis religion, etnicitet, politisk ställning. En andra 

avgränsning är då vi på grund av svårighet att få kontakt med respondenter fått utöka den 

geografiska begränsningen till tre svenska städer istället för en, som var tilltänkt från start. Det 

finns en medvetenhet om att de respondenter vi har intervjuat inte representerar helheten av just 

denna population av ideellt engagerade. De åsikter och erfarenheter de delgett oss representerar 

bara dem och inte populationen (Aspers, 2011, s.78).    

 

4.3.2 Genomförande av intervjuer  

I detta avsnitt presenteras intervjuernas tillvägagångssätt i form av tid, plats, struktur och 

problematik. För att samla in det empiriska materialet till studien genomfördes tio 

semistrukturerade intervjuer. För att dokumentera materialet från intervjuerna spelades dessa 

in med hjälp av en mobiltelefon efter respondenternas samtycke. Intervjuerna varade ca 45-65 

minuter.  

 

På grund av svårigheter med att få ihop tio respondenter som var verksamma på en ort, fick vi 

i studien lov att vända oss till fler orter. I samband med kontakten med respondenterna på den 

första orten, fick vi möjlighet att intervjua tre personer. Vi valde då att skicka ut vårt 

informationsbrev via e-post (se bilaga 1) till ansvariga för Röda Korsets verksamhet på annan 

ort vilket genererade två respondenter. Vi valde då även att kontakta en tredje orts verksamhet 

vilket genererade ytterligare fem respondenter. 

 

För att kunna besvara syfte och frågeställningar utformades en intervjuguide (se bilaga 2) som 

bestod av tre olika teman med tillhörande frågor. De teman vi utgick ifrån var: vem är du, ideellt 

arbete och engagemang samt bakgrund. Temana bakgrund och vem är du syftade främst till att 

förstå huvudtemat ideellt arbete och engagemang. 
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Valet av plats varierade vid utförandet av intervjuerna. Sex av intervjuerna ägde rum på 

respondenternas förfrågan i Röda Korsets lokaler på den orten vi befann oss. Två intervjuer 

skedde på andra platser som respondenterna själva föreslog, vilket var en på ett bibliotek och 

en i en konferenshall. Två av intervjuerna utfördes via Skype, som är en programfunktion där 

man kan använda sig av videoöverföring. Anledningen till att vi valde att genomföra intervjuer 

via videoöverföring var på grund av geografiska begränsningar då vi inte kunde vara på plats. 

Detta kan eventuellt ha påverkat intervjuerna, då man inte får samma intryck av miljö och det 

som händer runt omkring.  

 

För att kunna effektivisera samt att det fanns vissa geografiska begränsningar, har antalet 

forskare som närvarat vid intervjuerna varierat. En av oss forskare höll i intervjuerna via Skype 

samt två av intervjuerna i Röda Korsets lokaler och de intervjuer som skedde på plats vald av 

respondenten. Den andra forskaren höll i fyra av intervjuerna. Detta val gjordes på grund av 

geografiska begräsningar och effektivisering. Vid två av intervjuerna var dock båda närvarande, 

att vara två intervjuare kan enligt Trost (1997) vara en fördel då man får stöd av varandra, men 

också en nackdel då den som blir intervjuad kan känna att hen hamnar i underläge (Trost, 1997, 

s.43-44).  

 

Under en av intervjuerna stötte vi på en viss problematik gällande informationsbrist, 

då kontakten skedde via en mellanhand. Denne försäkrade oss om att hen skulle delge 

respondenten/respondenterna informationsbrevet. När vi ringde andra gången för att bekräfta 

datum och tid fick vi uppfattningen att respondenten gått med på detta. Vi fick också berättat 

att ytterligare en respondent eventuellt kunde ställa upp på intervju men att besked skulle delges 

på plats. När en av oss kom till en av Röda Korsets lokaler hade respondenten endast sett en 

notis om detta under kvällen innan och var därmed inte förberedd. Den av oss som var på plats 

frågade om vi skulle vänta eller återkomma men fick till svar att det var okej fortsätta. I övrigt 

fungerade allting bra. Den respondent som intervjuades hjälpte till att på plats få möjligheten 

att oplanerat intervjua ytterligare en respondent. I samband med detta valdes därför att för båda 

respondenterna gå igenom informationsbrevet två gånger. Först kort utan inspelning och sedan 

ytterligare en gång där de kunde bekräfta att de förstått och att det var okej att spela in. I övriga 

intervjuer har informationsbrevet nått fram innan intervjun till samtliga respondenter och de har 

även fått en påminnelse via telefon eller mail, innan intervjun.  
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4.4 Dataanalys  

I uppsatsens dataanalys beskrivs transkriberingsprocessen inklusive kodning, vilket utgår ifrån 

en induktiv- och deduktiv kodning. Enligt Aspers (2011) syftar en induktiv kodning till att 

forskaren bildar koder utifrån det empiriska materialet. Den deduktiva kodningen menar Aspers 

innebär att forskaren delar upp intryck i empirin i olika fack, alltså koder, kopplat till vald teori 

(Aspers, 2011, s.169).  

 

Transkriberingsprocessen utgör en viktig grund för kodning och analys. En transkribering är 

enligt Aspers (2011) en presentation av det som sagts i intervjun fast i textform, vilket man gör 

för att inte utelämna viktiga reflektioner. Vi hade som mål att transkribera intervjuerna så snabbt 

som möjligt för att minnas alla detaljer och intryck på bästa sätt. Aspers menar att en intervju 

är mer än bara en text, utan även andra bidragande faktorer som respondentens reaktioner och 

den omgivning som intervjun ägt rum i (Aspers, 2011, s.156). Vi anser oss ha lyckats med detta, 

då samtliga intervjuer transkriberades inom loppet av två dagar från och med att de genomförts. 

För att effektivisera valde vi även att transkribera fem intervjuer var för att så snabbt som 

möjligt färdigställa dessa och kunna fortsätta med kodningen. Transkriberingen gick till som så 

att vi skrev ner hela intervjuerna ord för ord samt även händelser som skratt, pauser med flera 

som ansågs väsentliga. Vissa ”mm” och hummanden har även tagits bort för att inte förstöra 

sammanhanget. Detta menar Aspers (2011) är den vanligaste metoden då han beskriver att de 

flesta skriver ner det som spelats in vid intervjuerna, men bortser från icke relevanta 

faktorer (Aspers, 2011, s.156).  

 

För att kunna åstadkomma en relevant analys av vårt empiriska material, genomfördes en 

kodningsprocess, vilket skapar förutsättningar för att enklare kunna tolka och organisera det 

empiriska materialet. En kod eller kodning är enligt Aspers (2011) ett sätt att strukturera upp 

sitt material. Här valde vi att utgå från marginalmetoden som enligt Aspers (2011) innebär att 

man med hjälp av papper och färgpennor kodar materialet genom att ge olika koder en viss färg 

(Aspers, 2011, s.185). Kodningen kopplades ihop med ett kodschema, vilket Aspers (2011) 

skriver styr forskaren åt rätt håll. Aspers menar även att koder måste vara 

ömsesidigt uteslutande för att dessa ska verka (Aspers, 2011, s.168). Kodningsprocessen i 

denna studie gick till enligt följande, först genomfördes en induktiv kodning med utgångspunkt 

i första ordningens konstruktion, där vi utgick ifrån ett kodschema vars kodnyckel utformats 
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efter empirin. Samtliga kodnycklar representerade olika teman där vi kunde lyfta fram det som 

var relevant för studien. Det vi fick fram med hjälp av en induktiv kodning kunde sedan utforma 

grunden för den deduktiva kodningen, där vi utgick från andra ordningens konstruktion. 

Därmed kunde vi anpassa nya kodnycklar efter tilltänkt teori och tidigare forskning. Första 

ordningens konstruktion kan enligt Aspers (2011) kopplas ihop med induktivkodning, vilket 

han menar skapas när forskaren finner koderna i det empiriska materialet. Andra ordningens 

konstruktion menar Aspers istället är sammanlänkat med deduktiv kodning, vilket har sin 

utgångspunkt i teorin (Aspers, 2011, sid 168-169). Detta leder oss i sin tur in på analysen som 

kommer att förklaras i nästföljande stycke.  

 

För att i analysen kunna jämföra hur olika aktörer talar om sitt engagemang och varför de valt 

att engagera sig med fokus på vissa aspekter, har vi använt en kombination av komparativ 

analys och den idealtypcentrerade analysen. Den komparativa analysen innebär att jämföra hur 

olika aktörer talar om sitt engagemang och varför de valt att engagera sig ideellt. Vi använde 

oss av detta för att kunna knyta det till olika beteenden och attityder för att se hur de socialiserats 

in i sitt ideella arbete. Den idealtypcentrerade analysen grundar sig på användandet av 

idealtyper, vilket kan vara ett visst beteende, en attityd, en relation eller erfarenheter. 

Idealtyperna speglar vad teorin och frågan fokuserar på och detta använde vi då det ger fokus 

till vissa aspekter, samtidigt som det hjälper till att välja bort andra (Aspers, 2011, s.205-

207). Under analysen tog vi även hänsyn till Becker (2008) som menar att vi som forskare måste 

lära oss att ifrågasätta och inte blint acceptera vad respondenten tror på. Det är även viktigt att 

tänka på att de känner till den värld de engagerar sig inom, då deras kunskaper kan innebära 

vidare förståelse av fältet (Becker, 2008, s.109).  

4.5 Validitet och reliabilitet   

Validitet och reliabilitet är begrepp för att uppnå tillförlitlighet samt att man mäter det man 

avser att mäta. Enligt Trost (1997) handlar reliabilitet om att intervjuer ska utföras på samma 

sätt gentemot samtliga respondenter. Förutsättningarna så som miljö ska vara lika för alla och 

om det genomförs en likadan mätning längre fram som man gjort vid en viss tidpunkt så ska 

den visa samma resultat som tidigare. Ett problem med detta enligt Trost, är att utifrån ett 

symboliskt interaktionistiskt synsätt är vi hela tiden en del av processer som pågår och att vi i 

och med detta kan räkna med olika resultat vid olika tidpunkter. Trost menar också att viktiga 

begrepp inom kvalitativa undersökningar är kongruens som syftar till likheten mellan frågor 

som är ämnade åt att mäta samma sak, precision som handlar om hur de som intervjuar noterar 
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svaren samt objektivitet som syftar till när det finns flera som intervjuar och hur pass lika dessa 

noterar svaren. Ju mer likartat noteringarna görs desto högre är objektiviteten (Trost, 1997, s.99-

100). Validiteten innebär att en fråga ska mäta just det som den är menad att mäta. I en kvalitativ 

studie avses att påvisa vad respondenten som intervjuas menar eller hur hen uppfattar något. 

Det är alltså bara respondentens egna perspektiv som är det intressanta och inte någon annans. 

Något som kan framstå som en begränsning inom kvalitativa studier är problematiken kring 

trovärdigheten. Som forskare måste man kunna visa de som läser studien att det man kommit 

fram till är trovärdigt och framstår som uppriktigt och väsentligt i förhållande till studiens 

problemformulering (Trost, 1997, s.101-102). Gällande både validiteten och reliabiliteten anser 

vi att intervjuguiden hjälpt oss att uppnå detta. Det har eftersträvats genom att vi ställt samma 

frågor till samtliga respondenter, även om följdfrågor varierat till en viss del. Precis som Trost 

(1997) beskriver så är vi delaktiga i processer som hela tiden pågår, därför kan vi inte uppnå 

identiska intervjuer. Även om vi strävat efter att utföra samtliga intervjuer så lika som möjligt 

genom en gemensam intervjuguide och information. Ett annat sätt för att stärka själva 

validiteten var genom förstudien, då vi testade ett liknande fält och kunde korrigera 

intervjuguiden utefter studiens syfte.  

 

4.6 Etiska överväganden  

4.6.1 Vetenskapsrådets etikregler 

Vi har valt att utgå från vetenskapsrådets etikregler under studien för att bland annat skapa 

förtroende hos respondenterna, ge tydlig information samt för att undvika missförstånd. 

Vetenskapsrådets regler utgår framförallt utifrån informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s.6). Informationskravet 

innebär att respondenten tydligt ska informeras om studiens syfte samt hur den ska genomföras. 

Här upplyser man även respondenten om att deltagandet är frivilligt och den empiri som samlas 

in används enbart för forskning (Vetenskapsrådet, 2002, s.7). Samtyckeskravet betyder att vi 

som forskare behöver samtycke från respondenterna. Det är respondenterna som styr om, hur 

länge och på vilka villkor som dessa väljer att delta. Samtliga respondenter ska när som helst 

kunna avbryta sin medverkan utan några konsekvenser (Vetenskapsrådet, 2002, s.9-10). 

Konfidentialitetskravet har sin grund i respondenternas anonymitet och hanteringen av 

information om respondenterna ska hållas så konfidentiellt som möjligt (Vetenskapsrådet, 

2002, s.12). Nyttjandekravet innebär att material från respektive respondent inte får lånas ut 

eller användas inom andra områden än själva forskningen. Personuppgifter får heller inte 
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användas för att ta beslut om respondenten eller andra åtgärder om inte personen i sig gett sitt 

godkännande (Vetenskapsrådet, 2002, s.14).   

 

För att ta hänsyn till ovanstående etiska aspekter har vi i enlighet med informationskravet vid 

första kontakten med respondenten skickat ut ett informationsbrev (bilaga 1). I detta fanns kort 

information om vilka vi är, studiens syfte och hur vi skulle gå till väga. Denna information 

utvecklades även vid intervjuerna, då vi delgav mer specifik information om etiska aspekter 

samt muntligt upprepade fakta från informationsbrevet. I samband med detta har vi även tagit 

hänsyn till samtyckeskravet, då vi redogjort för att studien är frivillig och att respondenten när 

som helst kunnat avbryta. Detta leder i sin tur in på konfidentialitetskravet, då vi både i 

informationsbrevet och vid varje intervjutillfälle förklarade att respondenternas deltagande 

behandlas konfidentiellt samt även hur, då vi raderar samtliga inspelningar från de intervjuer vi 

genomfört och information om de vi intervjuat inte finns tillgänglig för allmänheten. De etiska 

övervägandena stärks också av nyttjandekravet, då vi varken har eller kommer att låna ut 

material från studien i något annat avseende än i vår forskning. 

4.6.2 Anonymisering och korrigering av citat 

För att styrka konfidentialitetskravet har vi valt att göra vissa åtgärder gällande respondenternas 

anonymitet i resultatet. Presentation av respondenterna kommer i början av resultat och analys 

kapitlet. Vi har döpt respondenterna i studien till fiktiva namn som inte röjer deras identitet för 

att uppnå anonymitet, i form av Respondent 1, Respondent 2 och så vidare fram till Respondent 

10. Vi har även valt att korrigera vissa citat med hänsyn till konfidentialitetskravet och använt 

andra ord som ger läsaren en så lik innebörd som möjligt, då vissa citat tenderar att spegla vem 

respondenten är och därmed röja dess identitet. Vi har även valt att göra vissa andra 

korrigeringar gällande citeringen. Däribland har citat som kortats ner försetts med följande 

symbol […]. Vi har även bortsett från hummanden, svordomar och upprepningar för att texten 

ska bli mer flytande för läsaren.  
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5. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer studiens resultat och analys att presenteras indelat på olika teman. Syftet 

är att undersöka vad som driver människor inom Röda Korset till deras ideella engagemang 

och att undersöka varför de valt att engagera sig inom Röda Korset som organisation. De teman 

vi valt baseras på det resultat som kommit fram efter att kodningsarbetet var gjort, vilka är: 

”Vägen till engagemanget”, ”Stolthet”, ”Ge och få något tillbaka” och ”Vikten av 

gruppsammanhållning”. Först presenteras en tabell av alla respondenter som följs av en mer 

detaljerad bakgrundsbeskrivning av respondenterna. Efter att resultaten inom varje tema 

presenterats utifrån den empiri som tagits fram, analyseras detta med utgångspunkt i Anselm 

L. Strauss (1959) tolkning av identitet framförallt utifrån engagemanget och jaget samt 

sociologen Max Webers (1983) fyra olika idealtyper av socialt handlande och även Webers 

fyra grunder för legitimitet.   

5.1 Bakgrundbeskrivning av respondenterna 

5.1.1 Tabell  

 

  

Respondenter Ålder Syssel-

sättning 

År av 

eng. 

Frivillig-

ledare 

Aktiv i 

annan 

org. 

Akademisk 

utbildning 

Respondent 1 25 Studerande 5 Ja Tidigare Pågående 

Respondent 2 65 Pensionär 4 Ja Ja Nej 

Respondent 3 35 Studerande 10 Ja Nej Pågående 

Respondent 4 25 Studerande 12 Annan 

ledande 

position 

Nej Pågående 

Respondent 5 25 Yrkes-

verksam 

9 Annan 

ledande 

position 

Nej Ja 

Respondent 6 25 Studerande 1 Nej Delvis Pågående 

Respondent 7 70+ Pensionär 26 Nej Delvis Ja 

Respondent 8 65 Pensionär 3 Nej Nej Ja 

Respondent 9 65 Pensionär 4 Ja Ja Ja 

Respondent 10 70+ Pensionär 23 Ja tidigare ja 

Tabell 1: Beskrivning av respondenterna 

 



27 
 

5.1.2 Förklaring av tabell och övrig information 

För att få en förståelse för vilka ideellt engagerade människor vi har varit i kontakt med kommer 

en kort sammanfattning om vad som kännetecknar dessa. Beskrivningen av respondenterna 

kommer att utgå från ovanstående tabell men även andra uppgifter om vad som kännetecknar 

majoriteten av respondenterna. Totalt är det tio personer i olika åldrar från 20 år och uppåt som 

intervjuats. Dessa har i tabellen ovan försätts med en ungefärlig ålder. De flesta är studerande 

eller pensionerade medan en av respondenterna är yrkesverksam. År av engagemang varierar 

från allt mellan ett till 26 år. Majoriteten av respondenterna är så kallade frivilligledare, vilket 

innebär att man har ansvar för en grupp eller har en annan ledande position. Majoriteten av 

respondenterna har även kopplingar till andra ideella engagemang och akademisk utbildning 

omfattar samtliga respondenter utom en. En minoritet har även kopplingar till religiösa 

verksamheter. 

 

Gemensamt för majoriteten av respondenterna är att de beskriver att deras personligheter är 

kopplade till intresset för människan. De beskriver hur de trivs bra bland människor, brinner 

för att hjälpa dem och gärna träffar nya människor. Det går även att se ett mönster mellan dessa 

då majoriteten av respondenterna har kopplingar till omsorgen via antingen yrkesval eller 

studier. Flertalet av respondenterna beskriver sig även som sociala och vi kan tolka utifrån hur 

de svarar att många är målmedvetna eller resultatdrivna. Genom respondenternas svar kan vi 

också tolka det som att majoriteten känner en lojalitet till organisationen och att de trivs med 

ledande positioner. Det finns även trender när det kommer till hur respondenterna hamnat i just 

Röda Korset. Majoriteten blev antingen värvade, valde att själva ta kontakt eller har haft med 

sig det sedan de var små, genom exempelvis familjens engagemang inom Röda Korset. 
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5.2 Vägen till engagemanget 

Genom den empiri som tagits fram finns det ledtrådar att finna till hur det kommer sig att 

dessa människor valt att engagera sig ideellt. En del av dessa ledtrådar går att finna i den 

bakgrund som presenterats ovan, vilken personlighet de har och vad de gör. En 

annan relativt tydlig ledtråd är den som talar om hur allt började. Varför och hur de olika 

respondenterna valt att börja engagera sig ideellt inom Röda Korset. Nedan presenteras 

resultatet om hur det kommer sig att just dessa respondenter valde att börja engagera sig ideellt 

inom Röda Korset.   

 

5.2.1 Resultat 

Majoriteten av respondenterna menar att en av anledningarna till att de börjat engagera sig 

ideellt är på grund av deras uppväxt, att människor i deras familj är och har varit engagerade 

både organiserat och oorganiserat. Endast två av respondenterna uppgav att deras engagemang 

inte berott på uppväxt eller att deras familj varit engagerade. I detta avsnitt framställs exempel 

på hur respondenterna börjat med det ideella engagemanget och till viss del varför det blev just 

Röda Korset. En del av respondenterna beskriver det som att de har fått engagemanget med 

modersmjölken, precis som respondent 8 säger i följande citat:  

 

Det fick jag väl från modersmjölken och mamma var medlem i Röda Korset, för det var 

kvinnor på den tiden, det är ju dem som har burit fram den här organisationen under åren. 

Men hon var inte aktiv, de höll på och samlade in kläder någon gång ibland och så där. Sen 

förstod jag att det hade legat och skvalpat någonstans hos mig också, även om jag inte var 

medveten om det kanske riktigt.  

   

Många av respondenternas svar visar att de har tagit med sig engagemanget på grund av 

uppväxt. Respondent 1 har blivit växt upp inom en frikyrka där hen beskriver det som en 

självklar del att vara ideellt engagerad, ”jag har nog lite växt upp i det tror jag, varit en naturlig 

del av livet på något sätt, att engagera sig och göra saker på fritiden på något sätt. Och det har 

fortsatt sen när jag flyttade hemifrån och började plugga”. Även respondent 4 och 5 har med 

sig det ideella engagemanget genom uppväxt i form av att deras familjemedlemmar varit 

engagerade. De har sedan varit med som barn i olika grupper inom Röda Korset och fortsatt 

som ledare när de blivit äldre. Respondent 6 menar att hens intresse av det ideella engagemanget 

också kommit från uppväxten, inte på grund av att föräldrarna varit engagerade i en organisation 

utan på grund av att de varit engagerade människor. Genom att de diskuterat problem i 
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samhället hemma och att hen har ett intresse av att göra skillnad för de som har det svårt i 

samhället, vilket hen gör genom sitt ideella engagemang. 

   

Det är tråkigt när det finns personer som faller mellan stolarna och om man kan bidra med, 

jag tycker nog lite att man har ett ansvar, om man har möjlighet att bidra, så ska man göra 

det. Och det där är ju en sådan diskussion som man kan dra hur långt som helst. Men som 

princip att om du kan göra någonting så, alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. 

Eller de flesta kan göra något.  

 

Flera av respondenterna är samstämmiga i denna fråga, att det är viktigt att hjälpa till om man 

har möjligheten. Även om majoriteten av respondenterna har haft med sig att de vill engagera 

sig genom sin uppväxt eller omgivningen tidigt i livet, så har en del respondenter börjat sin 

ideella bana senare i livet. Respondent 2 beskriver början till sitt ideella engagemang som en 

slump, då det var en granne som introducerade hen till Röda Korset och hen tyckte detta lät 

intressant och tog kontakt med Röda Korset. Respondent 3 berättade att hens ideella 

engagemang började, då hen kände en vilja till att utvecklas, vilket respondenten ansåg att hen 

kunde få genom ideellt arbete. Hälften av respondenterna började med sitt ideella engagemang 

efter pension och det var av olika anledningar, respondent 10 menar att ”man glider in från 

början och det finns ett engagemang från början, det kunde ju lika gärna blivit rädda barnen 

också […]det är ju roligt när man går i pension att man engagerar sig i någonting. Röda Korset 

är bra för att det spelar ingen roll vem man är så att säga”. 

 

Några av respondenterna har alltså genom sin familj varit en del av engagemanget från barnsben 

och fortsatt genom organisationen. De flesta har dock mer haft det ideella engagemanget i 

baktanke under livet och senare valt att delta. Viljan att engagera sig är något som funnits med 

dem och lett till att respondenterna själva tagit initiativ till att engagera sig ideellt inom Röda 

Korset. Respondent 6 är en av de som tog initiativet till att börja engagera sig ideellt på egen 

hand, då hen tyckte att det lät spännande och även ville göra en skillnad för andra människor 

på det sätt hen kan.  

 

Jag tyckte att det lät spännande och en del var nog också att jag var förbannad över att SD 

hade gjort så himla bra i valet. Och då undrade jag vad jag kan göra åt det. Och då kom jag 

fram till att jag kanske inte kan göra så himla mycket, men jag kan ändå underlätta för dem 

som hamnar i kläm. Eller som jag tänkte mig hamnar i kläm i alla fall [..] Det var just det 

där med känslokopplingen, jag blev förbannad och tyckte att det var tråkigt. Och så tänkte 
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jag att jag är student, jag har inte så mycket pengar jag kan inte bidra med så mycket, rent 

ekonomiskt men jag har tid och den kan jag bidra med.  

 

När respondenterna besvarat varför de valt att engagera sig ideellt har de även svarat på varför 

det blev just Röda Korset de engagerade sig i. Nedan visas ett exempel på varför just respondent 

1 valde Röda Korset, men hens svar genomsyras även i många av de andra respondenternas 

svar. 

 

Röda Korset har det nog blivit för att jag tycker att det är en väldigt spännande organisation, 

jobbar med frågor som jag tycker är väldigt intressanta [...] Och jag tycker att det är 

intressant att det är just både så lokalt engagemang men också ett globalt engagemang. Det 

finns så mycket i Röda Korset, en häftig organisation på så många sätt. Många olika delar, 

vilket ju också är spännande i just den gruppen som jag är engagerad i här. Att man på 

något sätt ser hela det här nätverket som Röda Korset är också.  

 

Genomgående i intervjuerna visar respondenterna ett intresse av Röda Korset som organisation 

i stort. De flesta respondenter började engagera sig ideellt då det varit en självklar del i deras 

liv och alla engagerar sig ideellt, eftersom de vill göra en skillnad för andra på ett eller annat 

sätt. Nedan presenteras en analys av att hur allt började kan ha en påverkan på drivkrafterna till 

deras ideella engagemang och varför de valt att engagera sig ideellt.   

 

5.2.1 Analys  

Alla respondenter har haft olika vägar in i det ideella engagemanget och Röda Korset. I detta 

avsnitt kommer respondenternas svar att analyseras framförallt med utgångspunkt i tre av 

Webers (1983) idealtyper om social handling; målrationellt handlande, affektuellt handlande 

och traditionellt handlande samt traditionell legitimitet. 

 

Flertalet respondenter talar om att deras väg in i det ideella engagemanget beror på att familj 

och omgivning är och har varit engagerade människor, och att detta har blivit en början till 

respondenternas drivkraft att engagera sig ideellt. Respondenterna handlar efter vana och ser 

det ideella engagemanget som en naturlig del av livet.  

 

En handling som ses som en vana och en naturlig del av livet går att tolka med utgångspunkt i 

Webers (1983) begrepp om traditionellt handlande, som ingår i Webers teori om socialt 



31 
 

handlande. Traditionellt handlande innebär att människor har en handling som styrs av 

traditioner och vanor. Respondent 8 talar om hur hen har fått sitt engagemang genom 

”modersmjölken” och att hen senare i livet förstod att viljan att engagera sig funnits inom 

respondenten, utan att riktigt själv vara medveten om det. Vidare presenteras även respondent 

4 och 5 grund till deras ideella engagemang då de berättar att det varit familjemedlemmars 

engagemang som skapat deras intresse till att arbeta ideellt. Även respondent 6 talar om att hen 

fått med sig tanken om att göra skillnad, från sin uppväxt då man i hemmet uppmanat till att 

engagera sig och göra skillnad om man har förutsättningarna. Förutom att vad alla dessa 

respondenter delgett, går att analyseras med utgångspunkt i Webers (1983) traditionella 

handlande, så går det även att analyseras med utgångspunkt i Webers (1983) begrepp 

traditionell legitimitet. Då de fortsatt i ett eller börjat med ett ideellt engagemang på grund av 

sin bakgrund och traditioner och normer som funnits i familjen och därmed blivit en legitim 

handling för dem. Förutom respondent 8, som började med sitt ideella engagemang senare i 

livet, är det ytterligare tre respondenter som börjat med det ideella engagemanget senare i livet 

och även de var uppväxta i engagerade familjer. Deras senare väg in det ideella engagemanget 

har börjat på grund av deras bakgrund och att viljan att engagera sig blivit en del av vilka de är.  

 

Ta med sig tanken om att engagera sig och att detta blivit en del av personens självbild, talar 

många av respondenterna om. Det finns tendenser att engagemanget har blivit en del av deras 

identitet, jaget. Respondent 1 menar att det ideella engagemanget blivit en naturlig del av livet 

och det har blivit något som hen har tagit med sig och aktivt deltagit i sedan barnsben. Detta 

går att analyseras med utgångspunkt i Strauss (1959) tolkning av identitet utifrån engagemanget 

och jaget, då Strauss menar att engagemanget blir en del av individens identitet och att individen 

engagerar sig för ett visst självändamål.  

 

Anledningen till att man börjat med det ideella engagemanget beror inte bara på hur man växt 

upp eller på grund av att det blivit en del av individens identitet. Utan det kan även bero på det 

känslomässiga tillståndet hos individen.  En av de andra idealtyperna som ingår i Webers (1983) 

teori om socialt handlande är affektuellt handlande, som innebär att känslor styr vad individer 

gör. Respondent 6 är en av de som talar om hur känslorna har styrt hens handlingar. Hen berättar 

att känslokopplingen är en stor bidragande faktor till att hen valde att engagera sig ideellt. Då 

hen ville underlätta för dem som enligt hen hamnar i kläm och att det fanns en ilska över 

samhällssituationen. Dessa känslor blev en drivkraft för respondent 6 att engagera sig ideellt. 

Detta går att förstå med utgångspunkt i det affektuella handlandet, som Weber (1983) beskriver 
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som en känslobaserad drivkraft till en handling. En annan anledning, som respondent 3 beskrivit 

var att man ville utvecklas och kunde eventuellt göra det genom ett ideellt engagemang, vilket 

kan förstås med utgångspunkt i Webers (1983) begrepp om målrationellt handlande. 

Målrationellt handlande innebär att individer gör något för att uppnå ett visst syfte. För att 

verkställa detta väljer individen ut det bästa och effektivaste tillvägagångssättet för att uppnå 

sitt mål. Utveckling kan ses som ett mål som individen uppnår genom att engagera sig ideellt.  

                   

5.3 Stolthet    

Majoriteten av respondenterna beskriver sig känna en stolthet över Röda Korset som 

organisation och det arbete som görs av alla de ideellt engagerade. Att identifiera sig som 

”rödakorsare” kan tolkas vara en stor drivkraft till varför dessa människor väljer att engagera 

sig ideellt och varför de stannar kvar i organisationen. I detta avsnitt presenteras varför 

respondenterna valt att engagera sig i just Röda Korset som organisation och drivkrafterna 

runt detta.     

 

5.3.1 Resultat    

Många av respondenterna uttrycker som tidigare nämnt en stolthet för Röda Korset, i 

kommande citat beskriver respondent 8 just detta. 

 

Det kan man inte beskriva, det är en känsla som man har. Det är kanske som en religiös tro. 

Jag vet inte. Det påminner ju mycket om det kan jag tänka mig. Jag har aldrig ingått i någon 

församling eller så eller frikyrka eller något, men jag kan tänka mig att de upplever samma 

sak, dem har någonting gemensamt, gemenskap […] vi har våra sju grundprinciper som vi 

vilar på och de är inte så svåra att ta till sig. Eller alla kan omfamna dem för det är politiskt 

och religiöst obundet. Och att vara medmänniska det är ju, det behövs inte så mycket för 

det egentligen att man känner att man har gjort något […] Det är för en bra sak, jag brinner 

för den här organisationen. Jag har verkligen upptäckt den, den har gått in i mitt hjärta. 

 

Ovan förklarar respondent 8 varför just hen känner en stolthet för Röda Korset, men det som 

genomsyrat många av respondenternas svar är främst känslan av gemenskap inom 

organisationen och de sju grundprinciperna: Humanitet, Opartiskhet, Neutralitet, 

Självständighet, Frivillighet, Enhet och Universalitet. Värderingarna hos Röda Korset stämmer 

överens med respondenternas värderingar, vilket respondent 9 ger exempel på nedan.  
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Delar jag inte de värderingar som finns i en organisation så kan jag ju inte vara en trovärdig 

företrädare för en organisation. Jag måste ju omfatta grundprinciperna, det spelar 

egentligen ingen roll om det är en politisk organisation om det är en kyrka eller vad det är 

så måste jag ju som sagt dela den organisationens grundvärderingar annars blir det tämligen 

ihåligt.  

 

Respondenterna anser att värderingarna hos organisationen är viktiga och att de hyser en 

stolthet för organisationen, vilket går att se i samtliga respondenters svar. Respondent 3 menar 

att en del av de grundpelare Röda Korset har är att alla är välkomna och att det finns 

gemensamma riktlinjer, vilket hen beskriver som en vilja till att vara en del av, ”sen har ju Röda 

Korset sin stadgar, alla har ju gemensamma riktlinjer […] Innan man har fått utbildningen, så 

har man möjligheten att kunna vara med i alla fall du har alltid en möjlighet att få vara med. 

Och det är lite av Röda Korsets stadgar också att man är alltid välkommen”. Även respondent 

5 talar gott om organisationen, ett exempel på detta är när hen får frågan om hen tycker om 

Röda Korset som organisation, ” Ja det gör jag. Jag tycker att, jag hade inte varit med om det 

inte känts bra, faktiskt. Alla de här frivilligarbetarna är jag sjukt imponerad över i Röda Korset 

ungdomsförbund och Röda Korset på min ort […] Det finns ett stort engagemang”.   

 

Stoltheten till organisationen hör ihop med alla de ideellt engagerade inom Röda Korset, många 

uttrycker snarare en stolthet över alla andra än sitt eget engagemang. Många av respondenterna 

uttrycker dock att deras värderingar är Röda Korsets värderingar. De sju grundprinciper som 

Röda Korset vilar på, kan de relatera till och är en stor del till att de känner med organisationens 

åstadkommande och inte bara de arbetsuppgifter som individerna utför, vilket visas med vad 

respondent 6 säger nedan. 

 

Röda Korset gör ett viktigt arbete och behöver inte få så mycket cred för det utan är så 

nöjda med att man bara ser resultat. Och det tilltalas jag av så jo jag är stolt över Röda 

Korset […] jag tror det att många som tycker det är kul med röda korset de identifierar sig 

som rödakorsare och det kan man nog vara fast man kanske inte är aktiv för 

tillfället  […] mina värderingar är ju Röda Korsets värderingar och det är ju lite därför jag 

har sökt mig hit.  

 

Detta genomsyrar en stor del av respondenternas svar, att värderingarna hos dem själva och 

Röda Korset hör samman och det är något som är viktigt för deras fortsatta arbete. ”Just med 
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Röda Korset så är konceptet att alla är lika, alla har lika värde och man ska hjälpa oavsett kön 

och färg och ja, vart man än kommer ifrån” säger respondent 5. Respondent 6 säger även att 

många som engagerar sig inom Röda Korset identifierar sig som rödakorsare. Det är flera 

respondenter som uttryckt just detta, bland annat respondent 3 och 8 att de identifierar sig som 

rödakorsare. Identifikationen som rödakorsare, stoltheten för organisationens och alla de ideellt 

engagerades arbete, är inte det enda respondenterna tilltalas av hos Röda Korset. Något som 

framförallt respondent 6 uttrycker är vad hen tilltalas av hos Röda Korset vilket är att 

organisationen har en form av beständighet när det gäller hjälpinsatser och olika aktiviteter 

Röda Korset har.   

 

Det går mycket trender i engagemanget, över lag. Och Röda Korset har ändå en form av 

beständighet, att oavsett vad som händer runtomkring, absolut man har en medvetenhet om 

och man anpassar verksamheten efter det som händer, men det finns ändå en form av 

kontinuitet, bara för att det är inte trendigt längre så drar inte Röda Korset därifrån eller 

engagemanget sinar ut, utan det finns någon form av stabilitet. Och det tilltalas jag av, att 

bara för att det inte liksom i media hörts var eviga sekund så betyder det inte att det är löst.  

  

Respondenterna beskriver organisationen med ord som kan tolkas som att de är stolta över att 

vara en del av en organisation som Röda Korset och att det är viktigt att Röda Korset lever 

vidare, "Få ut information och få nästa generation att få Röda Korset att leva vidare så klart", 

säger respondent 4 när hen förklarar vikten av att Röda Korset ska existera. Respondent 8 

berättar om att för att få en organisation som Röda Korset att fortsätta, krävs det många 

medlemmar som kan driva organisationen vidare.  

 

I världens största humanitära organisation är det viktigt att det är många medlemmar som 

står upp när det blåser kallt i samhället […] känslan när vi har de här rödakorskunskaperna 

att man säger att, men tänk nu när du står som rödakorsvärd på sjukhuset, när du går på 

besök på häktet, när du står och skramlar med bössan, du är en länk i det här 

världsomspännande nätet som finns i 187 länder.  

  

Majoriteten av respondenterna uttrycker en stolthet för organisationen i stort och att det är en 

tillfredställelse att vara en del av en stor process. Det är lätt för dem att ta till sig Röda Korsets 

grundprinciper då dessa ofta redan speglar respondenternas värderingar och 

de identifierar sig som rödakorsare. Detta kan bidra till en gemensam drivkraft för 
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organisationens och dess medlemmar då man strävar mot gemensamma mål. I nästa avsnitt 

kommer analys kring detta att presenteras.  

 

5.3.2 Analys  

En tänkbar drivkraft till det ideella engagemang inom Röda Korset kan vara stoltheten 

respondenterna uttrycker för organisationen och de människor som befinner sig inom 

organisationen. Respondenternas svar om stoltheten till Röda Korset kommer nedan att 

analyseras med utgångspunkt i Strauss (1959) tolkning av identitet utifrån engagemanget och 

jaget och även med hjälp av Webers (1983) begrepp den legala legitimiteten och målrationellt 

handlande.  

 

Känna en stolthet för Röda Korset och att följa deras sju grundprinciper, kan ses som en viktig 

drivkraft till att respondenterna engagerar sig i Röda Korset som organisation. Respondent 8 

säger att organisationen vilar på grundprinciperna och att de inte är svåra att ta till sig, då de är 

politiskt och religiöst obundna. Hen menar att det inte behövs så mycket för att kunna följa 

dessa värderingar. Detta går även att koppla till att alla är välkomna, vilket respondent 3 anser 

att Röda Korset står för och är en del av organisationens värderingar. Respondent 9 anser att 

dela organisationens grundvärderingar är en mycket viktigt för att kunna vara en del av en 

organisation och verkligen kunna stå för organisationen. Respondenterna anser att de sju 

grundprinciperna är viktiga stolpar för Röda Korset. Dessa är en del av att de valt att engagera 

sig inom Röda Korset som organisation och kan ses som en drivkraft som härstammar från att 

de ser organisationen och dess principer som legitima. Detta går att härleda till vad Weber 

(1983) menar med den legala legitimiteten som styrs av att individerna ser regler eller stadgar 

som legitima. Legitimiteten går att se på två olika sätt, där det första är att det finns en 

överenskommelse mellan individerna och den andra att organisationen är så pass legitim att 

individerna accepterar dess regler och stadgar. Båda dessa delar av legitimiteten tenderar att 

utgöra en anledning till att respondenterna ser organisationen som legitim. För det ideella 

engagemanget inom just Röda Korset blir detta en drivkraft och är även en av anledningarna 

till att man uttrycker en stolthet för organisationen. 

 

En annan anledning till att man uttrycker stolthet för Röda Korsets arbete är vad respondent 6 

säger om att Röda Korset snarare drivs av att uppnå mål, än att hela tiden få bekräftelse för det 

arbete organisationen och dess medlemmar utför. Detta beskriver hen som något tilltalande och 

hen menar att det går mycket trender i engagemanget, men att Röda Korset har en beständighet 



36 
 

och inte bara följer upp trenderna i samhället. Det finns en kontinuitet och stabilitet inom 

organisationen. Organisationen kan tolkas enligt Webers (1983) begrepp målrationellt 

handlande, då man strävar efter att uppnå bestämda mål som främsta prioritering. Att 

organisationen har ett målrationellt handlande är en av anledningarna till att respondent 6 

uttrycker sig känna en stolthet för organisationen och bidrar till hens drivkrafter att engagera 

sig inom organisationen. Stoltheten har hos många av respondenterna bidragit till att man 

känner sig som en del av organisationen och identifierar sig som rödakorsare, vilket respondent 

6 säger att många inom organisationen gör.  

 

Anledningen till att många identifierar sig som rödakorsare kan bero på vad respondent 5 säger. 

Hen uttrycker att Röda Korsets koncept är att alla människor har lika värde och att man ska 

hjälpa alla utan undantag, vilket bidrar till att det är lätt att identifiera sig med gruppen och 

organisationen. Respondent 8 säger att det är viktigt att man ska stå upp för organisationen. För 

att kunna stå upp för organisationen är gemensamma värderingar som är lätta att identifiera sig 

med en fördel och många gånger en anledning till att de som engagerar sig inom Röda Korset 

ser sig som rödakorsare. Detta går att förstå med utgångspunkt i Strauss (1959) teori om 

engagemanget och jaget. Engagemanget och jaget innebär att engagemanget blir ett viktigt 

självändamål och att detta blir främst tydligt när en individ har ett ansvarsfullt medlemskap i 

en grupp. Engagemanget blir en del av individens identitet och man identifierar sig med 

organisationen vilket blir en drivkraft i att vilja engagera sig då detta är så viktigt för individen.  

 

5.4 Ge och få något tillbaka 

Att engagera sig ideellt innebär att man ger något men även att man får något tillbaka. Frågan 

är bara om detta kan vara en av drivkrafterna till att människor börjar engagera sig ideellt och 

även fortsätter med det ideella engagemanget. Nedan presenteras respondenternas svar 

gällande vad de får och vad de ger och om detta är en viktig faktor i deras engagemang.  

 

5.4.1 Resultat 

Majoriteten av respondenterna beskriver att de får tillbaka något ifrån både organisationen och 

de människor de arbetar med. På ett eller annat sätt så härstammar de flesta av drivkrafterna 

ifrån att göra något för någon annan och att de då får något tillbaka från både människorna de 

arbetar med och från organisationen Röda Korset. Det finns även små drivkrafter enligt vissa 

respondenter, då de menar att det ideella engagemanget kan bidra exempelvis till en referens i 
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meritförteckningen. För de respondenter som verkligen brinner för sitt ideella engagemang 

handlar det om betydligt mer än en bra referens. Huvudparten av respondenterna talar om att 

de mår bra av sitt ideella engagemang och att detta beror på kontakten med människor då många 

även beskriver sig själva som sociala och har ett stort människointresse. Det som får respondent 

1 att må bra är bland annat detta.    

 

Jag vill göra någonting för att jag kan göra någonting. Lite som en så här att jag kan känna 

att det är, inte en plikt ska jag väl inte säga men att jag ändå har möjligheten att göra 

någonting och då vill jag göra det. Men också att jag mår väldigt bra av det. Jag mår bra av 

det både att liksom få träffa mycket olika människor, de som man träffar i den grupp eller 

verksamhet som man är engagerad i men också så klart att få göra någonting för någon 

annan människa som känns värdefullt. Och det är häftigt när man får vara med också, om 

det man gör får betyda någonting för någon annan. Så det är nog en kombination liksom 

av. Att känna sig behövd och att liksom få dela med sig, få göra någonting.  

 

Respondent 1 beskriver att en av drivkrafterna är att känna sig behövd och ha betydelse för 

någon i kontakten med människan. Detta grundar sig i att hen får möjlighet att träffa många 

olika sorters människor, med olika bakgrund och behov, vilket är en positiv bit av 

engagemanget. Respondent 1 beskriver även att studierna är för hens egen skull och därför 

känns det viktigt att komma ifrån studierna och göra något för andra. Även respondent 6 

uttrycker en positivitet om detta. 

 

Man träffar roliga människor som man överhuvudtaget inte skulle ha träffat annars. Det är 

allt från forensiker till arkitekter från Syrien, det är liksom en jätte bredd och sen finns det 

människor som har andra utbildningar eller bakgrunder och utbildningar och så där också, 

man träffar människor som man inte skulle ha träffat annars. För att en organisation som 

Röda Korset samlar en väldigt brokig skara.  

 

Många av respondenterna utrycker en samstämmighet i resonemanget att kontakten med 

människan är viktig. En del uttrycker det genom att de har möjlighet att göra något för andra 

och för andra är drivkraften störst bara genom det mänskliga mötet. Hos respondent 2 är 

intresset för människor och en härlig respons från deltagarna i gruppen hen är engagerad i, det 

som driver hen vidare, ”det är tack vare att jag själv är fruktansvärt intresserad utav människor. 
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Överhuvudtaget både åldrar, kön, nationaliteter och sådana här grejer. Jag tycker att det är 

jäkligt intressant att jobba med! […] Jag känner att jag har lärt mig mycket av dem”.  

 

I och med kontakten med människan så möter respondenterna många livsöden. Att sprida 

information om alla de människor som behöver hjälp i världen eller på sin bakgård beskriver 

respondent 4 som en stor och viktig del i det ideella engagemanget och som driver hen vidare.  

 

Alla ska ju vara lika värda och en del är väl uppfostrade med att inte ha den synen och 

andra vet redan om det och det är viktigt att sprida informationen om att alla är lika värda 

i världen och vad som finns utanför sin egna lilla bubbla, att kanske grannen har de kanske 

inte lika bra som en själv eller någon i Afrika kanske inte har det lika bra som en själv, men 

att alla vet om hur det är.   

 

Att alla är lika värda och att det är viktigt att se alla i samhället är något som också har 

uppmärksammats av och driver respondent 5 i sitt engagemang inom Röda Korset. 

 

Jag känner att det är jätte viktigt, för alla barn och ungdomar har inte riktigt råd att gå på 

dansskola eller gå på hockey eller ja, det finns ju jätte mycket grejer som kostar så mycket 

pengar idag. Och när vi har de här pysselkvällarna eller lucia, allt sådant är ju gratis och 

det kan ju få så många att vara delaktiga och komma igång istället för att sitta hemma […] 

många föräldrar kanske känner lite skuld att de inte har råd att skicka sina barn på olika 

sporter, eller dansskola hit och dit och just på Röda Korset försöker vi ha så mycket 

gratisaktiviteter som möjligt.   

 

Alla har intressen av människan på olika sätt, även om man kan se att det finns olika 

prioriteringar, så är det en stor del av vad som driver dem till sitt ideella engagemang. En annan 

betydande del för drivkraften, som många av respondenterna beskriver, är vikten av att 

tillhandahålla ny kunskap. Däribland personlig utveckling i form av ökad social kompetens 

genom att bemöta olika typer av människor. Respondent 5 uttrycker ”Jag har blivit mer och 

mer framåt och vågar ta kontakt med okända människor”. Även internutbildningar som erbjuds 

av organisationen är en del av utvecklingen hos respondenterna. Respondent 3 beskriver bland 

annat att hen ger sin fritid gratis till Röda Korset men att organisationen betalar tillbaka genom 

utbildningar.  
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Jag tror att jag trivs i Röda Korset som förening. Röda Korset gör mycket för många 

människor, även inte bara den delen där jag håller på med just, utan jag tycker det känns 

bra att vara med i Röda Korset just för att de gör så mycket annat runt omkring, de hjälper, 

så det lilla jag gör i den lilla föreningen det är så lite i det stora hela och jag tycker att jag 

får så mycket tillbaka, av den tiden som jag ger, all utbildning jag har fått, så får jag alltid 

tillbaka något. Även om min tid för dem är gratis, så känner jag att jag får tillbaka något. 

Och det driver nog mig att fortsätta tror jag.     

 

Respondent 3 beskriver att hen får tillbaka något genom att tillhöra en organisation som gör 

något bra. Även att respondenten får något tillbaka genom att hen lär sig något och blir en del 

av drivkrafterna i att fortsätta med det ideella engagemanget. Nio av de tio respondenterna har 

en akademisk utbildning och har även uttryckt en vilja av att hela tiden utvecklas. Flertalet har 

även valt att engagera sig inom olika föreningar och det verkar finnas ett gemensamt intresse 

för utbildning och att det är något man värdesätter. Detta bidrar även till drivkrafterna att arbeta 

ideellt. En viktig drivkraft hos respondenterna är att de får något tillbaka i form av uppskattning 

och uppmuntran, främst från gruppen de deltar i. Respondent 4 uttrycker även att hen mår bra 

av uppskattning från omgivningen då många tycker att hen är duktig som arbetar ideellt. 

Respondent 4 uppskattar den uppmuntran som omgivningen ger och det är en viktig drivkraft 

för hen.  

 

5.4.2 Analys 

I detta avsnitt kommer betydelsen av att ge och få något tillbaka av sitt ideella engagemang att 

analyseras. Det resultat som presenterats i ovanstående avsnitt kommer att analyseras med 

utgångspunkt i tre av Webers (1983) olika idealtyper för socialt handlande vilka är affektuell 

handling, värderationell handling och målrationell handling samt Webers begrepp affektuell 

legitimitet. 

 

Majoriteten av respondenterna beskriver att de bryr sig om andra människor och genom att 

hjälpa andra får det individen att känna sig som en bättre person. Däribland beskriver 

respondent 1 att hen mår bra av att träffa människor, men också genom att kunna göra något 

för andra. Detta går att analyseras med utgångspunkt i Webers (1983) begrepp affektuell 

handling som utgörs av individens specifika affektioner och det tillstånd individen befinner sig 

i känslomässigt. Många av respondenterna handlar efter sina känslor vilket kan tolkas som att 

det ideella engagemanget grundar sig i ett känslomässigt tillstånd hos respondenten. 



40 
 

Respondenten väljer att engagera sig för att hen uttrycker sig känna för andra människor. Det 

går även att förstå med utgångspunkt i Webers (1983) begrepp om affektuell legitimitet, som 

innebär att det finns en känslomässigt grundad tillgivenhet hos exempelvis ett ideal. Det finns 

ett ideal om att hjälpa andra människor, vilket gör handlingen legitim för respondenterna.  

 

Det ideella engagemanget kan även grunda sig i Webers (1983) begrepp värderationellt 

handlande, vilket innebär att handlingar vilka bestäms av en medveten tro på egenvärdet av 

uppförandet, som till exempel etiska handlingar. En av grundprinciperna inom Röda Korset är 

allas lika värde, vilket många av respondenterna beskriver som en viktig del i deras engagemang 

och utifrån deras egna värderingar. Respondent 5 säger bland annat att detta är väldigt viktigt 

för hen, då respondenten menar att alla barn och vuxna ska ha rätt till aktiviteter oavsett 

ekonomi. Drivkrafter till det ideella engagemanget hos respondenterna kan därmed delvis också 

bero på en medveten tro på egenvärdet i Röda Korsets uppförande. I form av deras etiska 

handlingar, att stå upp för alla människors lika värde. Det är inte bara människors lika värde 

som utifrån Webers (1983) begrepp värderationell handlande går att förstå som en viktig 

anledning till varför respondenterna drivs till att engagera sig ideellt. Utan även handlingen i 

dess form att det ideella engagemanget får ett värde i sig. Att tillhöra en organisation som gör 

något bra för andra, skapar ett värde för respondenterna.  

 

En annan anledning till att respondenterna valt att engagera sig ideellt är att utvecklas, träffa 

nya människor och utvidga sina kunskaper. Detta kan tolkas utifrån Webers (1983) begrepp 

målrationell handling, vilket innebär att man utför en handling för att uppnå bestämda mål. 

Intresset för människor och att träffa nya personer, men också att utveckla och tillhandahålla 

ny kunskap kan ses som ett mål. Som uppnås genom att engagera sig ideellt, då detta är att sätt 

att lära sig nya saker, utvecklas och möta alla möjliga sorters människor, som innebär en social 

kunskap. Nio av tio respondenter har en akademisk utbildning, vilket också kan tyda på att de 

har ett intresse av utbildning och utveckling då de även utanför det ideella engagemanget ser 

utbildning som en viktig del i livet.  
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5.5 Vikten av gruppsammanhållning  

Att tillhöra en grupp skulle kunna vara en möjlig drivkraft till att dessa respondenter valt att 

engagera sig ideellt. Därför presenteras i detta avsnitt resultat och analys om respondenternas 

syn på grupperna de tillhör i sitt engagemang.    

 

5.5.1 Resultat 

Samtliga respondenter arbetar i grupp, där samarbete är en viktig del för att arbetet ska fortlöpa 

men också för att de ska vilja fortsätta med sitt ideella engagemang. Respondenterna beskriver 

att sammanhållningen i grupperna är bra, men att i vissa fall kan det bli slitningar både inom 

gruppen och mellan grupperna där man engagerar sig. Respondent 6 menar att "många har varit 

med i organisationen väldigt länge och det kan vara mycket internpolitik. Det kan vara olika 

grupper som strider om olika saker och så där. Och då kan det bli att man tappar fokus på frågan 

och att det blir en strid mellan grupperna”. Det finns flera av respondenterna som samtycker då 

exempelvis respondent 10 säger att många har funnits inom organisationen länge och har en 

uppfattning av hur saker och ting ska gå till, hen säger att ”det finns ju alltid folk som har annan 

uppfattning i vissa fall, så att det kan väl bli lite diskussioner ibland men det har inte varit, vad 

jag vet några stora konflikter”. En annan anledning till att slitningar uppstår kan ha sin grund i 

att vissa medlemmar engagerar sig mer än andra. Respondent 4 beskriver just att engagemanget 

i gruppen skiljer sig då livssituationerna ser olika ut i gruppen vilket leder till att vissa gör mer 

än andra. Även respondent 5 har en liknande åsikt som respondent 4, då respondent 5 upplever 

att olika individer engagerar sig olika mycket.   

 

Just nu känns det som att vi är några som är lite mer engagerade. De andra tjejerna är ganska 

unga, så de kanske inte prioriterar mötena tyvärr. Men vi försöker peppa dem för att få dem 

att vara med, de har ju ändå tackat ja till att gå med. Men annars vi som brukar vara med, 

det känns jätte roligt när vi träffas och man kan prata både om arbetet inom Röda Korset 

men även snacka skit om allt annat också liksom. Så att det är roligt.     

  

Respondent 5 säger att hen upplever sitt ideella engagemang som socialt och roligt med många 

olika sorters personligheter som hen möter på under tidens gång. Hen beskriver att 

sammanhållningen är viktig både för att arbetet ska gå framåt och för att alla ska tycka att 

exempelvis de beslut som tas känns bra. Gällande sammanhållningen i gruppen talar respondent 

3 om vikten av att alla ska se varandra och acceptera varandras olikheter. 
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Det är olika individer och det är inte alltid lätta att få olika individer att passa men är man 

driven mot samma sak och man ser att det är därför man är där så brukar det gå 

bra [...] Alltså i och med att man går två och två, så ska ju alla kunna gå med alla och man 

ska ju kunna vara med alla liksom. Så det är jätte viktigt att alla känner att man kan gå med 

alla för att annars är det jätte jobbigt om man ska försöka placera ut folk och säga att den 

inte kan gå med den och den kan inte vara med den och då blir det jätte jobbigt att kunna 

försöka att få ihop bra uppdrag liksom. Så att det är jätte viktigt. Att man liksom försöker 

vara trevliga mot varandra och ha en god ton, sen behöver man inte tycka om och man 

behöver inte älska alla, det behöver man aldrig göra. Men man får bita ihop just då. Och 

det tycker jag att de flesta gör, alltså det går bra.     

   

God sammanhållning kan även innebära att det blir roligare att engagera sig. Respondent 

4 påpekar att det är viktigt att de engagerade inte ser sitt engagemang som en belastning, utan 

att gruppens sammanhållning är en del av det som gör att de vill engagera sig och är kvar i sitt 

engagemang.  

  

Det är jätte viktigt och samtidigt när man är engagerad som frivillig så ska det inte vara 

som en belastning utan det ska vara kul att vara med. Alltså det ska ju bli som en träff för, 

det ska ju vara givande för de frivilliga också att de ska känna att "jag vill gå med på det 

här för att det är roligt, att man lär och känna varandra, det är jätteviktigt.   

 

En stor del av respondenterna påpekar vikten av en god sammanhållning för att kunna orka och 

känna drivkraften till att fortsätta. För att förtydliga sammanhållningens betydelse, 

påvisar respondent 5 en tänkbar anledning till varför hen skulle sluta med sitt ideella 

engagemang inom Röda Korset.    

 

Att jag känner att det inte finns någon sammanhållning längre, socialt sätt. Det ska ändå 

vara roligt för alla att vara med känner jag. Det låter väl lite egoistiskt men för om man 

tycker det är kul, det är då man är driven till att fortsätta. Men skulle vi få sämre 

sammanhållning eller att arbetet inte utvecklas då kanske man tappar lite lusten.   

   

En dålig gruppsammanhållning skulle få många av respondenterna att till och med avsluta sitt 

ideella engagemang som respondent 5 beskriver i citatet ovan. Många av respondenterna har en 

ledande position i de olika verksamheterna och de betonar vikten av god sammanhållning, inte 

bara med gruppen utan även med andra ledarkollegor.    
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Vi kompletterar varandra alldeles utmärkt [...] nu är gruppen stabil och bra men skulle det 

hända någonting i gruppen som gjorde att vi inte kunde genomföra vårt uppdrag och så då 

skulle man. Man har ju inte verksamheter för verksamhetens skull utan det ska ju leda till 

någonting om det ska vara någon vits med det. Och nu är det ju de… 

  

Även om det finns faktorer som kan påverka gruppsammanhållningen negativt så menar 

samtliga respondenter att tyngden borde läggas på det positiva och att deras uppfattning av 

grupperna är god. Den fina gruppsammanhållningen är också något som majoriteten av 

respondenterna beskriver som något man får tillbaka av sitt ideella engagemang. Bland annat 

respondent 7 uttrycker att "det har ju varit väldigt givande, man har ju många vänner här och 

bekanta och just när jag fick en förändrad livssituation, var det jättebra för mig".  

  

Gemenskapen är väldigt givande för respondent 7 och för många av de andra respondenterna. 

Gemenskapen handlar om att de alla hjälps åt för att uppnå sina mål och att varje individ är en 

del av det stora, vilket respondent 10 påpekar "Men det är ju tack vare alla de andra, ja tack 

vare alla de andra som finns! Så jag ska inte säga, jag är inte exceptionell på något sätt utan det 

blir gemensamma, gemensamt som vi klarar". Även lojaliteten till gruppen och det arbete man 

utför är mycket viktigt, vilket bland annat respondent 8 uttrycker, "Det är den här gemenskapen 

och vi har en gemensam strävan och ingen som vill smita undan [...] Utan det finns en lojalitet 

som ja som är helt naturlig, det är ingenting som är konstlat eller inställsamt eller så". Att hålla 

ihop som grupp och ha en god gemenskap är en viktig del i de ideellt engagerades drivkraft att 

vilja och orka fortsätta med sitt arbete. Men gemenskapen finns inte bara i varje grupp, utan 

gemenskapen finns även i organisationen. Känslan för Röda Korset och att alla följer de sju 

grundprinciperna, gör att varje individ uttrycker sig känna en delaktighet i något större, en 

sammanhållning som respondent 6 berättar nedan.  

 

Det som är väldigt talande för Röda Korset eller vad jag upplever det är. Att man har en 

sådan stark gemenskap i att man är på Röda Korset att det är en grupptillhörighet i sig. 

Även om människorna byts ut, att det inte alltid är samma personer så har man ändå i 

centrum står grundvärderingarna, de här sju, och man samlas kring det.  
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5.5.2 Analys    

I detta avsnitt kommer vikten av gruppsammanhållning hos respondenterna att analyseras, för 

att se hur detta driver dem till sitt ideella engagemang. Respondenternas svar kommer att 

analyseras med utgångspunkt i Webers (1983) begrepp målrationellt handlande, traditionellt 

handlande och värderationellt handlande men även med hjälp av Strauss (1959) tolkning av 

identitet utifrån engagemanget och jaget. 

   

I detta resultatavsnitts början talar respondenterna om att gruppen kan påverkas negativt av att 

vissa människor gör mer än andra vilket både respondent 5 och 4 påpekar. Framförallt då 

individer har olika åsikter och uppfattningar, mycket på grund av att människor funnits inom 

organisationen en längre tid och följer i gamla mönster, som respondent 10 och 6 talar om. 

Detta går att hänvisa till Webers (1983) begrepp om traditionellt handlande, att vanor och 

traditioner följs utan att egentligen veta varför. Innebörden av att följa en gammal vana eller ett 

mönster kan vara att det uppstår en viss rigiditet och gruppen blir trögrörlig. Något som kan 

innebära att det blir onödiga konflikter då man vill eftersträva gamla vanor istället för att 

effektivisera sig eller se nya trender. Även om det enligt respondenterna som nämnt detta menar 

att det inte har orsakat konflikter av större betydelse. Människors deltagande varierar som en 

negativ effekt för de grupper som respondenterna tillhör, går även att tolkas med utgångspunkt 

i Strauss teori om engagemanget och jaget, då handlingen i form av ideellt engagemang kans 

styras av en övertygelse på grund av sitt ansvarsfulla medlemskap inom gruppen. 

Respondenterna ser sig som en integrerad del av gruppen. Respondenterna allierar sig med 

framsteg mot sina mål och gruppens väg blir deras egen väg och att dess misslyckanden blir 

deras misslyckanden. Detta eftersom individerna själva påverkas negativt när andra inte 

engagerar sig lika mycket eller om samhörigheten eller gemenskapen inte fungerar då det är 

viktigt för att allt ska flyta. En konsekvens av detta kan vara att individerna själva tar på sig 

organisationens eller gruppens misslyckanden på grund av att medlemskapet är en stor del av 

deras identitet. 

 

Respondent 9 talar om vikten att ha mål för gruppen, att en verksamhet inte bara ska finnas för 

verksamhetens skull utan faktiskt leda fram till någonting. Det är viktigt inom gruppen att ha 

en gemensam strävan och att det finns en lojalitet i gruppen menar respondent 8. Tanken om 

mål och att ha en gemensam strävan går att sätta i förbindelse med Webers (1983) begrepp 

målrationellt handlande. Målrationellt handlande syftar till att gruppen har gemensamma mål 

som eftersträvas. Detta förenar gruppen och stärker gruppsammanhållningen, att ställa upp för 
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gruppen och organisationen är viktigt för att uppnå målen som i sin tur är viktiga för 

respondenterna, då det är en drivkraft för många i deras ideella engagemang. För 

respondenterna finns det inte bara sammanhållning i de olika verksamheterna utan 

sammanhållningen finns även i att vara en del av organisationen Röda Korset. Respondent 6 

menar att även om människor byts ut i de olika grupperna, så har man ändå ett centrum att 

samlas runt, i form av de sju grundvärderingarna. Detta går att tolka utifrån Webers (1983) 

begrepp värderationellt handlande, som utgår från en medveten tro på egenvärdet hos ett 

uppförande som exempelvis etiska handlingar. Gruppsammanhållningen i de olika 

verksamheterna är inte bara är en del av varför man som engagerad väljer att stanna kvar, utan 

det beror även på att man säger att det finns en sammanhållning med organisationen i stort. 

Respondenterna säger att de känner en grupptillhörighet bara av att befinna sig inom Röda 

Korset och vara en del av Röda Korset.  

 

5.6 Sammanfattning av resultat och analys utifrån frågeställningarna 

I detta avsnitt sammanfattas det resultat och analys som framkommit utifrån studiens empiri 

och valda teori. Den teori som empirin analyserats utifrån är Anselm L. Strauss (1959) tolkning 

av identitet med fokus på engagemanget och jaget samt sociologen Max Webers (1983) fyra 

olika idealtyper av socialt handlande samt Webers fyra grunder för legitimitet. Utifrån denna 

teori och det resultat som framkommit har vi tolkat vilka drivkrafter som ligger till grund för 

respondenternas ideella engagemang, samt vad det är som får dem att stanna kvar inom Röda 

Korset. Sammanfattningen är uppdelad utifrån studiens frågeställningar: 

- Vilka drivkrafter har ideellt engagerade människor inom Röda Korset?  

- Vad bidrar till att dessa människor väljer att fortsätta sitt engagemang? 

5.6.1 Vilka drivkrafter har ideellt engagerade människor inom Röda Korset? 

Vi kan konstatera att det finns olika anledningar till det ideella engagemangets uppkomst hos 

respondenterna. Anledningen hos majoriteten av dem har sin utgångspunkt i familj och 

omgivningens tidigare engagemang. Att engagera sig ideellt är något som tenderar att prägla 

flertalet av respondenternas livssyn och ses likt en tradition. Detta har tolkats med utgångspunkt 

i Webers (1983) begrepp om traditionellt handlande och traditionell legitimitet. Weber (1983) 

menar att en individs handling styrs av traditioner och inrotade vanor. Detta har antingen lett 

till ett tidigt engagemang hos respondenterna eller något man tagit fram senare i livet. Att 

flertalet av respondenterna under sin uppväxt omgivits av engagerade människor har i sin tur 
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blivit en drivkraft till ett ideellt engagemang. Vad många av respondenterna beskriver att de 

tagit med sig från familj och omgivningens traditioner av ideellt arbete är en självbild eller 

tanke om att man ska engagera sig om man kan, det har blivit legitimt för dem.  

 

Engagemanget har även tolkats som en del av respondenternas identitet och det ideella 

engagemanget har blivit en naturlig del av livet för dem. Likt Strauss (1959) tolkning av 

identitet utifrån engagemanget och jaget, tenderar det ideella arbetet att ha blivit ett 

självändamål. Engagemanget och jaget som en del av identiteten utifrån Strauss (1959), är en 

central del för att förklara drivkrafterna till respondenternas ideella engagemang. Framförallt 

då en stor del av respondenterna identifierar sig som rödakorsare och talar varmt om hur Röda 

Korsets sju grundprinciper stämmer väl överens med deras egna värderingar. Att individens 

egna värderingar stämmer överens med den ideella organisationens värderingar, är en drivkraft 

för många av respondenterna eftersom de beskriver att de då kan stå upp för organisationen.  

Respondenternas värderingar speglas bland annat när de beskriver att de bryr sig om andra 

människor och genom att hjälpa andra får det respondenterna att känna sig som bättre personer. 

Många av respondenterna mår bra av att känna sig behövda och mår bra av sitt ideella 

engagemang. Individers specifika affektioner kan leda till en handling som ett ideellt 

engagemang, har analyserats med utgångspunkt i Webers (1983) begrepp affektuell handling 

och affektuell legitimitet. Många av respondenterna handlar efter sina känslor, vilket har tolkats 

som att det ideella engagemanget grundar sig i ett känslomässigt tillstånd hos respondenterna. 

Respondenterna väljer att engagera sig på grund av att de uttrycker sig känna för andra 

människor. Intresset för människor och att man vill göra skillnad i samhället på något sätt på 

grund av exempelvis vad respondenterna uttrycker som samhällsproblem, är en stor drivkraft 

hos många av respondenterna. Alla respondenter arbetar i grupp vilket innebär att de får kontakt 

med alla möjliga sorters personer, vilket är något som många respondenter värdesätter i sitt 

ideella arbete. Detta går hand i hand med att många av respondenterna beskriver sig som sociala 

vilket de också har möjlighet att vara i och med mötet med många människor i olika 

verksamheter. 

 

Vi finner även att majoriteten av respondenterna har eller pågår en akademisk utbildning samt 

att en minoritet av dessa har kopplingar till religiositet. Om detta är en drivkraft framgår dock 

inte i empirin. 
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5.6.2 Vad bidrar till att dessa människor väljer att fortsätta sitt engagemang? 

En viktig anledning till att många av respondenterna väljer att fortsätta sitt ideella engagemang, 

är att det finns en stolthet hos många av dem när det kommer till organisationen Röda Korset. 

Respondenterna beskriver en gemenskap inom organisationen, inte bara från gruppen de är 

verksamma i, utan även inom hela organisationen. Detta har delvis tolkats med utgångspunkt i 

Webers (1983) begrepp den legala legitimiteten, vilket innebär att individerna ser regler och 

stadgar som legitima. Weber (1983) menar att detta antingen beror på en överenskommelse 

mellan individerna, eller att organisationen i sig är så pass legitim för dess medlemmar att man 

accepterar dess regler och stadgar. Respondenternas beskrivningar om hur de upplever 

organisationen Röda Korset har tolkats som att organisationen anses vara legitim för dem. 

  

En viktig drivkraft som respondenterna funnit inom Röda Korset är gemenskapen i gruppen. 

Detta har även kunnat tolkas med utgångspunkt i Strauss (1959) teori om engagemanget och 

jaget, som menar att en individ som har ett ansvarsfullt medlemskap i en grupp ser sig själv 

som en del av gruppen. Individen förenar sig med gruppens framsteg och gruppens väg blir 

individens egen väg. En viktig faktor för att gemenskapen ska fungera är enligt många 

respondenter, att det finns en gemensam strävan och en lojalitet inom gruppen. Alla inom 

grupperna engagerar sig frivilligt, men med det frivilliga engagemanget måste alla känna ansvar 

för organisationen och den grupp de tillhör. Detta kan delvis kopplas till att respondenterna 

förenar sig med gruppen likt Strauss (1959) teori, men även till Webers (1983) begrepp 

om målrationellt handlande. Eftersom gruppen och organisationen tenderar att sträva efter 

gemensamma mål, att ha gemensamma mål är i sin tur viktigt för respondenternas drivkrafter 

till ett fortsatt ideellt engagemang.  

Vara en ideellt engagerad inom Röda Korset beskriver många av respondenterna som tidigare 

nämnts, att det blivit en del av deras identitet då de identifierar sig själva som rödakorsare.  En 

anledning till att flertalet respondenter valt att ta till sig det ideella engagemanget inom Röda 

Korset, som en del av deras identitet. Detta kan enligt respondenternas beskrivningar bero på 

att Röda Korset har som utgångspunkt att alla människor har lika värde och att alla har rätt till 

att få hjälp. Många av respondenterna utrycker att de ser Röda Korsets grundprinciper som en 

viktig drivkraft till varför de valt organisationen Röda Korset och varför de stannar kvar inom 

organisationen. Respondenterna uttrycker även att det är viktigt för de ideellt engagerade att ta 

till sig dessa grundprinciper och att de blir en del av deras egna värderingar. Denna 

identifikation blir en betydande drivkraft för att respondenterna ska fortsätta engagera sig och 
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arbeta ideellt. Detta är något som kan förstås med utgångspunkt i Webers (1983) begrepp 

värderationellt handlande, vilket innebär att handlingar vilka bestäms av en medveten tro på 

egenvärdet av uppförandet, som till exempel etiska handlingar. En del av respondenterna har 

uttryckt att de genom sitt ideella engagemang kan göra en skillnad i samhället och att de får 

möjlighet att arbeta inom det område som intresserar dem, vilket är en stor del till varför de 

stannar kvar och trivs inom Röda Korset.  

 

En annan anledning till att respondenterna valt att engagera sig ideellt och att de fortsätter med 

det ideella engagemanget är att för att de på grund av engagemanget har möjlighet att ge till 

andra, men även att de får något tillbaka. Respondenterna beskriver att de utvecklas, både 

kunskapsmässigt och personligt. Många av respondenterna har uttryckt att de inte skulle 

fortsätta med sitt ideella engagemang om de inte fick något tillbaka av det. Detta har bland 

annat har tolkas utifrån Webers (1983) begrepp målrationell handling, som innebär att man 

utför en handling för att uppnå bestämda mål. Intresset för människor och att träffa nya 

personen, men också att utvecklas och tillhandahålla ny kunskap ses som ett mål, men också en 

viktig del till att de faktiskt ska fortsätta.  
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6. Diskussion   

I detta kapitel kommer en diskussion att föras gällande det resultat som framkommit i tidigare 

kapitel och den tidigare forskning som tagits upp och varit relevant till denna studie. 

Diskussionen kommer att delas upp utifrån de två teman som tidigare forskningskapitlet är 

uppdelat i, det vill säga, individuella drivkrafter och drivkrafter inom gruppen. Vidare i detta 

kapitel kommer sedan den metodologiska ansatsen och val av teori att diskuteras och slutligen 

presenteras exempel på vidare forskning. 

 

6.1 Diskussion av resultat i förhållande till tidigare forskning 

En stor del av resultatet går att finna koppling till i tidigare forskning. I detta avsnitt kommer 

respondenterna svar att diskuteras med hjälp av den tidigare forskning som presenterats i 

kapitel 2.   

6.1.1 Individuella drivkrafter 

Drivkrafterna till respondenternas ideella engagemang tenderar att ha sin grund i både att göra 

något för andra, men också att få någonting tillbaka. En stor del av resultatet visar att 

respondenternas drivkrafter går att knyta an till Shyes (2010) tankar om altruism och egoism.  

Även om altruismen och prioriteringen av andras behov utgör en större del av respondenternas 

drivkrafter, jämfört med de egennyttiga skälen. Även Stürmer & Snyders (2010) forskning om 

altruism och egoism går att koppla till detta, då de menar att människor utför ideellt arbete för 

att antingen förbättra sin egen välfärd eller för att förbättra välfärden för andra. En av de 

altruistiska drivkrafterna är att det finns olika samhällsproblem, vilket många av respondenterna 

finner intressant, då de vill hjälpa människor som lever under utsatthet. En annan del av den 

altruistiska drivkraften är det faktum att flertalet av respondenterna präglas av livssynen att alla 

människor är lika värda och att människor som kan, bör hjälpa till i samhället. Resultatet visar 

att respondenternas egna värderingar har en stor betydelse för deras ideella engagemang, vilket 

går att koppla till vad Musick & Wilson (2008) beskriver om värderingar. De menar att 

människor åberopar sina värderingar när de engagerar sig ideellt och att man blir emotionellt 

fäst vid dessa. Musick & Wilson (2008) säger att vissa värderingar tilltalar människors behov 

av värdighet och självrespekt, men detta går inte att koppla direkt till vår studies resultat.  

 

Altruismen är en av de viktigaste drivkrafterna, men resultatet visar även att det är viktigt att få 

någonting tillbaka. Resultatet visar att flertalet av respondenterna berättar om hur de inte skulle 

fortsätta med sitt ideella engagemang om de inte fick något tillbaka. Den tid de lägger ner gratis 
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för organisationen Röda Korset ersätts enligt respondenterna med gemenskap inom grupperna 

i de olika verksamheterna, utveckling i form av utbildning och nya erfarenheter, möjligheter att 

träffa många människor och mycket mer. Denna återbäring inom organisationen Röda Korset 

går att koppla till Shye (2010) teori om egoismen då det är något som gynnar respondenterna 

själva och som driver dem i sitt fortsatta ideella engagemang. Det är således kombinationen av 

altruism och egoism som är den stora drivkraften hos alla respondenter, att få varva hjälpsamhet 

som i sin tur ersätts med uppskattning. Göra något bra för samhället som gynnar främst andra 

men även en själv. Uppskattning och bekräftelse menar Yeung (2004) är en drivkraft till varför 

människor väljer att engagera sig ideellt, vilket vi kan se även stämmer överens med resultatet 

i denna studie.  

 

I resultatet framgår också att det är viktigt att se sitt eget ansvar i det ideella arbetet, att arbeta 

och engagera sig ideellt är ett val individer väljer frivilligt. När individen väl är inne i 

organisationen, så har man ett ansvar att göra det som man tagit åt sig, frivillighet under ansvar. 

Detta resonemang går även att se i Ahrne et al. (2004) frivillighetsprinciper, som innebär att det 

är frivilligt för medlemmar att gå med och ur en organisation men även om att det är frivilligt 

att delta så finns det formella krav och skyldigheter för att utföra vissa uppgifter.  

Anledningen till att människor engagerar sig ideellt kan bero på personliga resurser och 

tillgångar. Nio av tio respondenter har påbörjat eller slutfört en akademisk utbildning, vilket 

går att koppla till Shye (2010), som menar att en av anledningarna till att människor väljer att 

engagera sig ideellt är på grund av personliga resurser och tillgångar. De som har akademisk 

utbildning har eventuellt större kunskap om ideella organisationer, vilket kan vara en av 

anledningarna till att de engagerar sig ideellt. Shye (2010) menar även att personer med högre 

inkomst tenderar att engagera sig ideellt i större utsträckning än de med låg inkomst. Då 

respondenterna inte svarat på hur deras inkomst ser ut, så går det inte att diskutera om detta 

stämmer utifrån detta resultat, men går heller inte helt att utesluta då det skulle kunna vara en 

bakomliggande faktor till att de faktiskt har möjlighet att engagera sig ideellt. Förutom hög 

inkomst och hög utbildning menar Shye (2010) att religiositet är en drivkraft till att vilja 

engagera sig ideellt, vilket även Yeung (2004) menar utifrån hennes studie. Yeungs (2004) 

studie baseras på respondenter som engagerar sig inom kyrkan, och att religiositet då är en 

drivkraft är inte speciellt anmärkningsvärt. Resultatet i denna studie pekar på att det bara var 

ett fåtal av respondenterna som uppgav att de även var medlemmar i en kyrka, men de nämnde 



51 
 

aldrig att detta var en drivkraft till deras ideella engagemang inom Röda Korset. Därför går det 

inte att säga att religiositet är en drivkraft för respondenterna i denna studie.  

 

6.1.2 Drivkrafter inom gruppen 

Gemenskap och organisationens resurser bidrar till att respondenterna fortsätter sitt ideella 

engagemang. Något som Shye (2010) menar är viktigt för motivationen och drivkrafterna för 

att arbeta ideellt är möjligheten att utveckla vänskap och få en känsla av gemenskap, vilket 

framgår i studiens resultat. Alla respondenter behöver gemenskap, men alla har inte utvecklat 

vänskap utifrån det resultat som framkommit. Gemenskapen kommer utifrån en organisering, 

dels inom själva grupperna dels även i Röda Korset som organisation. För att kunna organisera 

sig menar Ahrne (1999) att människor behöver kollektiva resurser, så att de kan skaffa medel 

de inte kan tillhandahålla ensamma. Röda Korset är en organisation och de som är ideellt 

engagerade inom Röda Korset tillhör denna organisation delvis för att ta del av de kollektiva 

resurserna, för utan de kollektiva resurserna är inte organisationer som Röda Korset möjliga. 

De främsta kollektiva resurserna inom Röda Korset är de ideellt engagerade.  

 

Resultatet visar att lojalitet och ansvar är viktigt inom det ideella engagemanget. Det finns en 

gemensam strävan hos respondenterna och ingen vill smita undan, det finns en ansvarskänsla 

för de uppdrag de åtar sig. Många respondenter uttrycker att ansvarskänslan för det uppdrag 

man åtagit sig är viktig, alltså frivillighet under ansvar. Detta går att koppla till vad Boström et 

al (2004) menar, att även om individer frivilligt engagerar sig, så har de ändå förpliktelser och 

ansvar till organisationen och de uppdrag de tilldelas. Individernas åtaganden, ska också utföras 

vilket skapar lojalitet inom gruppen. För att känna ansvar och lojalitet för gruppen och 

organisationen krävs det även en viss del hederskänsla enligt Järvinens (2007) tolkning av 

Bourdieu. Det är således viktigt att gruppen kommer överens om vilka handlingar som känns 

hedervärda för att man ska känna gruppsammanhållning.  

 

Resultatet visar att värderingar och identifiering med organisationen är drivkrafter till det 

ideella engagemanget. Gruppsammanhållningen och gemenskapen har blivit så stark inom 

organisationen Röda Korset, att de som engagerar sig ideellt kallar sig rödakorsare och ser det 

som en del av deras identitet. Piliavin (2010) menar att människor i en grupp eller organisation 

kan utveckla sin egen identitet och sin självkänsla. Som således går att se att många av 

respondenterna gör och har gjort genom sitt ideella engagemang inom Röda Korset. Det 

resultatet visar är att det är viktigt att respondenternas personliga värderingar går hand i hand 
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med organisationens samt att det är lätt att identifiera sig med dessa. Identifieringen i form av 

att vara rödakorsare och att de delar värderingarna med Röda Korset går att koppla till vad 

Piliavin (2010) säger om att ideellt engagerade många gånger har en identitet i sitt engagemang, 

en roll, vilka kan påverka att individen känner att denne är viktig för samhället, att andra 

människor ser hen och respekterar hen.  

 

Värderingarna inom organisationen och solidaritet för gruppen är viktigt för 

sammanhållningen. De kollektiva resurserna inom Röda Korset kan även vara deras historia 

och deras sju grundprinciper, som kan innebära en känsla av gemenskap, mål och värderingar, 

då alla som är engagerade vet vad Röda Korset står för och varför det skapades. 

Grundprinciperna samlar alla och skapar en gemenskap för alla engagerade. Resultatet visar 

tydligt att känslan för gruppen och viljan att engagera sig på grund av gruppen är viktig. Man 

ser bort ifrån sitt egenintresse och fokuserar på gruppens gemensamma intressen likt Collins 

(2010) solidaritetsbegrepp som skapas när gruppens medlemmar bortser från sitt egenintresse, 

och istället fokuserar på gruppens gemensamma intressen. Om alla människor skulle vara 

egoistiska skulle inte några grupper finnas menar Collins, samtidigt som han poängterar att alla 

människor inte heller kan vara solidariska.  

 

Mötet med oliksinnade och att försöka göra en skillnad är drivkrafter till det ideella 

engagemanget. Identiteten kan ligga i medlemskapet inom en viss grupp och Stürmer & Snyder 

(2010) menar att människor som liknar varandra känner större empati för varandra. De kommer 

då lättare till undsättning och kan eventuellt ha en större benägenhet att hjälpa andra och även 

vilja arbeta ideellt. Detta går dock inte att se i vårt resultat, de flesta talar om att de uppskattar 

olikheterna hos de olika människorna inom organisationen och att det är en av drivkrafterna till 

att de vill fortsätta. Kunskapen som blir utifrån mötet med oliksinnade driver dem mer än att 

vara i en homogen grupp. Jeppsson (2007) menar att en av anledningarna till att människor 

väljer att engagera sig ideellt är just på grund av att det finns ett gemensamt moraliskt missnöje 

som bakgrund till det ideella engagemanget. Resultatet visar att huvudparten av respondenterna 

uttrycker att de engagerar sig ideellt för att de vill göra en skillnad, men just att det finns ett 

moraliskt missnöje och att detta driver dem till engagemanget, uttrycker de inte.   
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6.2 Diskussion av metod och teori i förhållande till resultatet  

I detta avsnitt kommer diskussion om vald metod och teori att presenteras. Det som varit till 

studiens fördel men även eventuella nackdelar och hinder som dykt upp. 

6.2.1 Metodvalet 

Valet av en kvalitativ ansats framför en kvantitativ motiverades av att kunna få en större 

förståelse för samtliga respondenter. Denna studie var beroende av individuella beskrivningar 

om det ideella engagemanget, för att svara på syfte och frågeställningar. Exempelvis en 

enkätstudie hade hjälpt oss att nå ut till fler och gett oss en större svarsfrekvens. En enkätstudies 

svar är emellertid ofta mer kortfattade eller helt och hållet baserat på alternativ, därför såg vi 

inte detta som ett lika bra alternativ som en kvalitativ studie. Genom en kvantitativ studie saknas 

också förmågan att snabbt kunna följa upp respondentens svar, dels då det ofta sker anonymt 

men även då man vanligtvis inte är närvarande när respondenterna svarar på enkäten (Trost, 

1997, s.8-9).  

  

Det finns fördelar och nackdelar i hur vi valde att utföra våra intervjuer. Det faktum att vi valt 

att genomföra semistrukturerade intervjuer, skulle kunna innebära en viss förhindring i 

respondenternas svarsmöjlighet, då frågorna följde ett visst mönster. Även om vissa följdfrågor 

skiljde sig från intervju till intervju. En tematiskt öppen intervju hade eventuellt kunna lämna 

utrymme för andra åsikter och tankar hos respondenterna, då intervjuernas innehåll varit mer 

fritt. Dock så hade en tematiskt öppen intervju också kunna sakna den struktur som 

åstadkommits genom semistrukturerade intervjuer. Vi har enkelt kunnat se mönster i 

respondenternas beskrivningar av sina personligheter, åsikter och handlingar då vi i intervjun 

utgått från en utformad intervjuguide (Aspers, 2011, s.143-145). 

  

Intervjuerna har utförts på olika sätt, men detta tror vi inte har påverkat resultatet avsevärt. Valet 

av att utföra två av intervjuerna via Skype, kan ha påverkat intryck av miljö och annat 

runtomkring så som kroppsspråk, något som kunnat observeras vid övriga intervjuer då 

forskaren och respondenten suttit mitt emot varandra i samma rum. Valet att genomföra 

intervjuer via Skype gav oss dock möjlighet att nå ut till en annan ort som geografiskt sätt inte 

var möjlig annars. Vi har därför kunnat fördela respondenterna med en större geografisk 

räckvidd. Det går dock inte att döma om intervjuerna via videoöverföringen har fått någon 

större påverkan på resultatet. Då vi anser att det inte finns några antydande skillnader i det 

empiriska materialet mellan de som utförts på plats och de som utförts via Skype. Dock kunde 
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reliabiliteten eventuellt stärkts om samtliga intervjuer genomförts på samma sätt, alltså antingen 

via Skype eller mitt emot varandra i samma rum. 

  

Intervjuerna utfördes med en eller båda forskare närvarande. Inför intervjuerna gjordes en 

avgränsning när det kom till om en oss forskare skulle vara närvarande vid intervjuerna eller 

om båda två skulle delta. På grund av tidsbrist valde vi till en början att genomföra intervjuerna 

en och en. Vid de två sista intervjuerna fanns dock möjligheten för båda att närvara, vilket 

gjordes för att se eventuella skillnader mellan en eller två närvarande forskare. Något vi fann 

positivt var det faktum att när forskare var närvarande, kunde vi enklare ge en ordentlig 

sammanfattning av vad respondenten sagt. Genom att en forskare antecknade och skötte 

inspelningen medan den andra ledde själva intervjun. Det var även enklare för den forskare som 

ställde frågorna att ägna sig helt åt respondenten och att ställa lämpliga följdfrågor då denne 

inte behövde anteckna och sköta det tekniska samtidigt. Vad som däremot kan ha varit mindre 

positivt är att respondenten kan ha fått en känsla av maktövertag hos forskarna då man blir så 

kallat två mot en. Detta kunde istället undvikas vid de intervjuer som forskaren var ensam med 

respondenten.  

 

Genom att förhålla oss till en viss intervjumetod eller gjort begränsningar inom verksamheten, 

hade vi eventuellt kunnat stärka reliabiliteten. Vi har försökt i största möjliga mån att 

transkribera varandras intervjuer för att underlätta kodningsarbetet. Detta för att få en bättre 

inblick i empirin då inte båda forskare deltagit vid alla intervjuer. Här kunde reliabiliteten 

eventuellt ha stärkts om vi antingen utgått från en eller två forskare vid samtliga intervjuer. 

Detta hade inneburit att samtliga intervjuer gått tillväga på mer liknande sätt, vilket ökar 

reliabiliteten. Ett annat sätt att öka reliabiliteten skulle kunna varit om vi inom Röda Korset, 

riktat in oss på en viss verksamhet och inte flera olika som vi utgått från i denna studie. Hade 

endast en viss verksamhet varit utgångspunkt för studien. Skulle vi som forskare kunnat sätta 

oss in mer i respondenternas ideella arbete. Därmed möjligtvis fått en större förståelse för deras 

drivkrafter. Samtidigt hade detta även kunnat försvåra arbetet då det finns en stor variation av 

verksamheter inom Röda Korset beroende på vilken ort de är verksamma i. Detta kunde ha 

försvårat arbetet att hitta respondenter, då det finns en tidsbegränsning att förhålla sig till i denna 

studie, vilket vi också redogjorde för i metodkapitlet. Eftersom vi till en början hade vissa 

svårigheter med att få kontakt med respondenter som kunde ställa upp på en intervju.   
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6.2.2 Teorivalet 

De teorier vi valt att fokusera på i denna studie, är Anselm L. Strauss (1959) tolkning av identitet 

uppdelat på språket och engagemanget och jaget samt sociologen Max Webers (1983) fyra olika 

idealtyper av socialt handlande och även Webers fyra grunder för legitimitet.  

 

Strauss (1959) valde vi för att kunna säga något om respondenternas identitet och om deras 

ideella engagemang är en del av den, och därmed även blir en drivkraft till det ideella 

engagemanget. Engagemanget och jaget har använts mycket i analysavsnitten då det går att se 

att en stor del av respondenternas drivkrafter finns i just att de identifierar sig med sitt 

engagemang och med Röda Korset som organisation. Språket som identitet har vi haft 

svårigheter med använda för att förstå resultatet. Detta då språket kan tolkas som en stor del av 

hur de talar om sitt ideella engagemang och dem de arbetar med, men säger ingenting om deras 

drivkrafter till engagemanget, därför har tolkningen av identitet utifrån språket inte använts till 

analysen. Webers (1983) fyra olika idealtyper av socialt handlande och även Webers fyra 

grunder för legitimitet, har använts. Då respondenterna utför olika handlingar på grund av att 

de har vissa mål, affektioner, värderingar och traditioner som driver dem till deras engagemang.  

6.3 Vidare forskning  

Något som vore intressant är att undersöka hur själva organisationen Röda Korset ser på det 

ideella engagemanget och hur organisationen försöker motivera och driva sina ideella arbetare 

till ett fortsatt engagemang. Exempelvis genom hur anställda och ledare engagerar 

frivilligarbetarna och inte bara genom de värderingar och grundprinciper som nämnts i denna 

studie. Det vore även intressant att studera ett större antal respondenter inom Röda Korset 

genom att göra en större studie i hela Sverige med både intervjuer och observationer. 

Observationer kan ge inblick i sådant som händer men respondenterna inte själva är medvetna 

om eller bara ser som självklart och inte nämner i en intervju exempelvis. Slutligen vore det 

även intressant att jämföra olika organisationer och om det finns några skillnader bland 

drivkrafterna hos dessa. Antingen mellan organisationer som har samma legitimitet som Röda 

Korset, men även en mindre organisation som kanske inte anses vara lika legitim och då se 

vilka drivkrafterna är där då legitimiteten som drivkraft eventuellt försvinner.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Informationsbrev 

Hej, 

Vi är två studenter vid namn Jenny Edin och Angelica Nilsson och vi läser vår sista termin 

inom personalvetarprogrammet på Uppsala Universitet vid Sociologiska institutionen. Vi 

skriver för närvarande en uppsats om vad som motiverar människor att arbeta ideellt. Av detta 

skäl skulle vi gärna vilja intervjua personer som har engagerat sig i Röda Korset. Vårt intresse 

är alltså vad som driver ideellt engagerade människor inom Röda Korset.  
 

Intervjun kommer att ta cirka 60 minuter och materialet från intervjun kommer behandlas 

konfidentiellt, vilket innebär att de intervjuades identitet inte kommer att röjas i den färdiga 

studien. Det är frivilligt att delta och du kan avbryta när du vill. 

Vi kommer följa upp denna förfrågan den ……….. för att se om du har intresse av att ställa 

upp, men du får gärna kontakta oss tidigare! 

 

Vi hoppas du har intresse av att ställa upp! 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Jenny och Angelica 

   
 

 

Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenny Edin 

Telefon: xxxxxx  

E-post xxxx 
 

Angelica Nilsson  

Telefon: xxxxxx  

E-post: xxxx 

 
 
Handledares kontaktuppgifter: 

Agneta Hugemark 

E-post: xxxx 
 

mailto:jennyedin@hotmail.com
mailto:angelicanilsson@live.se
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Bilaga 2 

Intervjufrågor / teman 

   

Vem är du?:   
Ålder?   
Kön?   
Hur skulle du beskriva huvuddragen i din personlighet?   

   
Ideellt arbete/engagemang:   
Beskriv vart du jobbar ideellt och vilka arbetsuppgifter du har.    
Hur kommer det sig att du är engagerad i ideellt arbete?   

- För sig själv eller andra?   
Ungefär hur många timmar i veckan/månaden spenderar du på din ideella arbetsplats?   
Vad finns det för fördelar och nackdelar med din ideella arbetsplats?   
Hur gick det till när du började arbeta där?   
Vad är det som främst får dig att stanna kvar?   
Känner du att du får något tillbaka av ditt ideella engagemang?   

- I så fall, hade du fortsatt med det om du inte kände att du fick något tillbaka?  
Hur skulle du beskriva relationen med dina arbetskamrater?   

- Sammanhållning viktigt?   

- Bara i organisationen eller även på fritiden?   
Hur många är ni som arbetar tillsammans?   
Vad ser du skulle vara en anledning till att inte fortsätta med ditt ideella arbete i framtiden?    

   
Bakgrund:   
Hur skulle du beskriva din nuvarande livssituation? (familj, arbete, fritid)   
Skiljer sig din livssituation från när du började arbeta ideellt?   

Har du en akademisk utbildning? Om ja, vilken typ av utbildning?   
Om du jämför din betalda arbetsplats med din ideella vilken ser du som mest utvecklande för 

dig som person?   
Har du tidigare varit eller är aktiv i någon annan ideell organisation? om ja, hur kommer det 

sig? vad är det för typ av organisation och vilka arbetsuppgifter hade du där?    
Vad upplever du att andra i din närhet tycker om att du arbetar ideellt? Positivt/Negativt?     
-Vänner   
-Sambo    

   
Att tänka på efter:    
Repetera en kort sammanfattning för att undvika missförstånd.    
Om nödvändigt, försök efterprata.   
Be om att få återkomma med eventuella frågor.    
Teckna direkt ner intrycken du fått från intervjun och transkribera så fort som möjligt.    

  
 

 

 


