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Sammanfattning 
 

Frivilligt socialt arbete präglas ofta av en asymmetrisk relation, där den frivillige ger och 

hjälpmottagaren tar emot. Denna asymmetri kan vara problematisk och kan påverka vilka 

drivkrafter som ligger bakom engagemang. En frivillig verksamhet som betonar ömsesidighet är 

Svenska Röda Korsets fadderverksamhet för nyinvandrade. Denna verksamhet beskrivs som ett 

försök att underlätta introduktionen i det svenska samhället för personer som nyligen invandrat. 

Syftet med det här examensarbetet är att förstå drivkrafterna bakom frivilligas engagemang i 

Röda Korsets fadderverksamhet för nyinvandrade. Genom kvalitativ metod bestående av nio 

stycken informella intervjuer med frivilligengagerade i verksamheten har vi samlat empiri till 

studien. Resultatet har analyserats utifrån rationell valhandlingsteori och teoretiska begrepp som 

altruism och egennytta. Resultatet visar på en mängd olika positiva utbyten av 



 

frivilligengagemanget som därmed fungerar som drivkrafter. Det är en individorienterad syn på 

frivilligt socialt arbete som blir tydlig, då de egennyttiga drivkrafterna framstår som viktiga och 

där tron på att åstadkomma en samhällsförändring inte är direkt uttalad även om den ibland kan 

anas. Ömsesidigheten i utbytet och de, från respondenternas sida, uttalade egennyttiga 

drivkrafterna är slående, vilka tidigare inte varit framträdande i forskningen om frivilligt socialt 

arbete.  
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1 Inledning och problemformulering 
 

I Sverige är det i dag många som ägnar sig åt frivilligt engagemang. Jeppsson Grassman 

(1993:75) menar att Sverige, för att vara ett land där den offentliga sektorn är väl utvecklad, 

är ett land där det är förhållandevis många som engagerar sig i frivilligt socialt arbete. Tjugo 

procent av Sveriges befolkning hade själva utfört frivilligt socialt arbete vid minst ett tillfälle 

under en tolvmånadersperiod i början av 1990-talet då en stor kartläggning genomfördes av 

socialtjänstkommittén (ibid.).  

  

Nordiska forskare har på senare tid allt mer börjat intressera sig för frivilligorganisationers 

insatser inom socialt arbete (Lundström, 2004:9). För att förklara engagemang i 

frivilligorganisationer nämns ofta altruistiska intentioner, alltså att man utgår från någon 

annans intressen. Forskning kring frivilligas drivkrafter tar dock även upp att det finns 

positiva aspekter av engagemanget för den frivillige själv (Marshall, 1998:17). Habermann 

(2001:249) menar att frivilligt socialt arbete ofta handlar om en asymmetrisk relation, där det 

finns en tydlig rollfördelning. Den frivillige ger och hjälpmottagaren tar emot. Hon lyfter 

fram att det kan finnas problem med denna rollfördelning genom att en beroendeställning 

skapas och hjälpmottagaren placeras i en roll som oförmögen att klara sig själv (ibid.).  

 

En av de målgrupper som organisationer inom frivilligt socialt arbete riktat in sig på är 

personer som nyligen invandrat till Sverige1. Detta är en grupp som ökar i Sverige idag 

(Statistiska centralbyrån, 2008). Kommunen har som uppdrag att ge de nyinvandrade goda 

förutsättningar till att bli självförsörjande och delaktiga i samhället genom kommunens 

introduktionsverksamhet. Verksamheten på detta område kritiseras dock som otillräcklig 

(Kadhim, 2000:22ff; Regeringens skrivelse, 2003:101). Diaz (1997:55) pekar på 

frivilligorganisationernas framgångar i sina socialt inriktade verksamheter gentemot 

flyktingar, vilka utgör en del av gruppen nyinvandrade. Han kommer fram till att 

frivilligorganisationernas verksamheter fungerar bättre än de kommunalt arrangerade 

verksamheterna.  

 

                                                 
1 Vi kommer i fortsättningen i denna studie använda termen nyinvandrad. 
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Svenska Röda Korset är en av de frivilligorganisationer som arbetar med nyinvandrade. En av 

de verksamheter som bedrivs av bland annat Röda Korset är den som innebär att den 

nyinvandrade erbjuds en personlig icke yrkesmässig kontakt in i det ”svenska samhället”. 

Verksamheten bedrivs inom Röda Korset under många olika namn, bland annat fadder-, 

guide-, lots- och mentorverksamhet, alla med ambitionen att i benämningen av verksamheten 

beskriva det förhållande som uppstår mellan den frivillige och den nyinvandrade (Röda 

Korset Arvika; Röda Korset Kalmar; Röda Korset Karlstad; Röda Korset Uppsala, 2008). 

Tanken med verksamheten beskrivs som att den skall leda till att sociala kontakter knyts över 

kulturella gränser och att den på så vis ska motverka segregation. Röda Korset betonar 

ömsesidigheten i verksamheten och menar att det är både för den nyinvandrade och för den 

frivillige fadderns skull som verksamheten finns till (ibid.). 

 

Att man i Svenska Röda Korsets fadderverksamhet2 betonar ömsesidigheten som en viktig del 

kan ses som ett försök att motverka den asymmetriska rollfördelning och beroendeställning 

som kan skapas i frivilligt socialt arbete. Att Röda Korset lyfter fram ömsesidigheten är 

intressant utifrån Habermanns (2001:249) studie där asymmetri ofta är utmärkande för 

relationen mellan frivillig och hjälpmottagare. Detta skulle kunna innebära att också 

drivkrafterna ser annorlunda ut i Röda Korsets fadderverksamhet än i de frivilliga 

verksamheter som Habermann studerat (ibid.).   

 

Vi lever i en tid där individens eget ansvar för sin situation betonas. Människor förväntas 

förvalta sin tid och göra livsval som gynnar dem själva (Webb, 2006:16). Kanske ligger 

fadderverksamheten och dess ömsesidiga ambitioner i den moderna tiden, då det är meningen 

att också den frivillige ska få ut något själv? Dekker & van den Broek (1998:20) har i sin 

forskning utgångspunkten att modernitet för med sig egennyttiga drivkrafter till frivilligt 

arbete. Om fadderverksamheten är en modern typ av frivillig verksamhet, är då drivkrafterna 

annorlunda här än i andra verksamheter?     

 

Vi kommer i den här uppsatsen att rikta in oss på den enskilde individens engagemang inom 

frivilligt socialt arbete.  

                                                 
2 Vi kommer i fortsättningen i den här studien att använda termen fadderverksamhet.  
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1.1 Syfte 
Syftet är att förstå drivkrafterna bakom frivilligas engagemang i Svenska Röda Korsets 

fadderverksamhet för nyinvandrade. 

1.2 Frågeställningar 

• Hur beskriver den frivillige drivkrafterna till sitt engagemang? 

• Hur beskriver den frivillige betydelsen av sitt engagemang: 

– för sig själv? 

– för den nyinvandrade? 

– för samhället? 

 

 

2 Disposition 
 

I kapitel tre tar vi upp och förklarar några av de termer och begrepp som är centrala för vår 

studie. Kapitel fyra syftar till att ge en kort bakgrund till Röda Korset och 

fadderverksamheten. I Kapitel fem finns en genomgång av den tidigare forskningen om 

drivkrafter till frivilligt arbete som vi tagit del av. En kort genomgång av forskningsläget om 

drivkrafter inom frivilligforskningen görs, och därefter presenteras drivkrafterna utifrån 

altruism och egennytta. Även forskning om mentorskap berörs. I kapitel sex redogör vi för 

vårt teorival, rationell valhandlingsteori, och de teoretiska begrepp som vi använder i analysen 

av vårt resultat. Därefter redogör vi i kapitel sju för den metod och de metodologiska 

överväganden som vi gjort. Efter det kommer resultat- och analysdelen, som återfinns i 

kapitel åtta. Där presenterar vi resultatet av våra intervjuer utifrån olika typer av drivkrafter. 

Resultatet analyseras med hjälp av rationell valhandlingsteori och teoretiska begrepp samt 

jämförs med tidigare forskning. I kapitel nio, som är vår slutdiskussion, diskuterar vi 

huvudresultatet och öppnar även upp för en diskussion i ett större perspektiv. Vi diskuterar 

där även metoden och teorivalet. Sedan kommer våra referenser i kapitel tio, uppdelade i 

litteraturkällor, elektroniska källor, informationsfoldrar och muntliga källor. Våra bilagor 

återfinns sist i studien.  
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3 Centrala termer och begrepp 
 

I arbetet med studien har vi använt oss av följande termer och begrepp då vi beskrivit och 

resonerat kring drivkrafterna till det frivilliga arbetet i fadderverksamheten. 

 

3.1 Betydelse 
Innebörd, inverkan och betydelse är olika begrepp som kan användas för att beskriva hur det 

frivilliga engagemanget påverkar de inblandade och omvärlden. 

      

Jeppsson Grassman (1997) använder ordet innebörd för att få mer kunskap om det som 

förklarar den frivilliges engagemang, då: 
Innebörd är ett vidare begrepp än både motiv och drivkrafter. Enligt min syn på begreppet 
utgår det från handlingen och avser den mening individen tillskriver den för att förstå sig 
själv och sin tillvaro. (Jeppsson Grassman, 1997:16) 

 

Vi ville likt Jeppsson Grassman använda en term utöver drivkrafter i vårt arbete för att på så 

vis få en bredare ingång till vad drivkrafter kan vara. Vi valde dock att använda ordet 

betydelse istället för innebörd. Vi likställer de två begreppen, men betydelse är ett ord som är 

vanligare i dagligt tal och därmed lättare att använda i intervjusammanhang. Vi ville kunna 

använda samma begrepp i intervjuerna som i resten av arbetet med studien. Betydelserna kan 

vara positiva, såväl som negativa och avsedda såväl som oavsedda. Vi tänker oss att 

betydelserna kan ha en inverkan på drivkrafter till ett fortsatt engagemang. 

 

3.2 Drivkrafter 
Kort kan begreppet drivkrafter inom frivilligforskningen definieras som det som förklarar den 

frivilliges engagemang. Habermann, (2001:42ff) som forskat kring motiv till 

frivilligengagemang i Danmark, gör i sin studie klart att hon endast ämnar tala om medvetna 

motiv hos de frivilliga därför att de motiv som framkommer i hennes kvalitativa studie, har ett 

språkligt uttryck förmedlat genom informanter, och därför bara kan säga något om 

informanternas medvetna motiv. Rubin (2000:148) tar i sin metodtriangulerande studie upp 

svårigheten för informanterna att verbalt uttrycka något så komplext som drivkrafter till 

engagemang. Förväntningar på hur motiv till engagemang skall beskrivas kan även de 
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påverka den språkliga dräkten i vilka de frivilliga klär sina motiv enligt Rubin (ibid.) Även vi 

har i vår studie endast kunnat ta reda på vad den frivillige själv upplever och uppger vara 

anledningar till och betydelser av att hon engagerar sig. Det är därmed drivkrafter av subjektiv 

och medveten karaktär som beskrivs även i vår studie. Det är också de frivilligas, och inte 

vårt, språkliga uttryck som beskriver drivkrafterna närmre. 

 

Många forskare (Anker & Koch-Nielsen, 1995; Dekker & van den Broek, 1998; Habermann, 

2001; Jeppsson Grassman, 1993, 1997; Rubin, 2000) använder begreppet motiv för att 

beskriva det som förklarar den frivilliges engagemang. En del använder dock även drivkrafter 

för att beskriva vad det handlar om (Jeppsson Grassman, 1997; Rubin, 2000). Vi anser att 

drivkrafter bättre beskriver det vi vill undersöka i den här studien och använder därför 

drivkrafter trots att motiv är det som oftast används i forskningen om frivilligt engagemang. 

Motiv kan uppfattas som något utstuderat, och vi är även intresserade av sådant som inte är 

medvetet eller planerat från den frivilliges sida. Vi anser att drivkrafter därmed är en något 

vidare term än motiv. Vi använder oss dock av forskning även om motiv, därför att innehållet 

i termen till stor del sammanfaller med drivkrafter.  

 

3.3 Fadder 
Verksamheten som vi studerat under arbetet med den här studien, använder olika ord för att 

beskriva den frivillige. Mentor, guide, lots och fadder är några exempel på de benämningar 

som används.  

 

Fadder betyder enligt Nationalencyklopedin (2008:a) i utvidgad bemärkelse person som 

hjälper någon annan i ett begynnelseskede. I praktiken brukar det användas då en person till 

exempel är ny på en skola, i en förening, eller liknande och då får en stödperson som visar 

henne runt. Det är frågan om både ett socialt och ett praktiskt stöd. Förhållandet som beskrivs 

av ordet fadder upplever vi är avslappnat och informellt, även om själva tilldelningen av 

fadder ofta är arrangerat där det används. Vi använder begreppet för att beskriva 

kontaktpersonen i de verksamheter som Röda Korset arrangerar där en person med utländsk 

bakgrund får en kontaktperson som är mer bekant med det svenska samhället.      
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3.4 Frivillig  
Det finns många som ägnar sig åt frivilligt arbete, och som därmed i en bemärkelse skulle 

kunna betraktas som frivilliga. Vi har dock valt att använda ordet frivillig när vi syftar på dem 

som ägnar sig åt frivilligt arbete som arrangeras av någon form av organisation eller 

myndighet. Vi kommer inte att inkludera den som exempelvis hjälper sin granne eller en 

annan anhörig med tjänster av olika slag. I vår definition av frivillig ingår inte den som är 

passiv medlem i en organisation eller endast skänker pengar till stöd för verksamheten.  Den 

frivillige får i vår definition heller ingen ersättning för sitt arbete, förutom eventuellt en 

mindre symbolisk summa eller kostnadsersättningar för utlägg. Detta är ett vanligt sätt att 

definiera frivillig inom forskningen kring frivilligengagemang (Habermann, 2001:38ff). 

 

3.5 Nyinvandrad 
En nyinvandrad är en person som invandrat till Sverige nyligen. Någon exakt tidsgräns kan 

inte sättas. De personer som deltar i fadderverksamheten har varit olika länge i Sverige. De 

respondenter som deltagit i studien har varit faddrar för människor som varit här i allt från 

några månader till några år. Verksamheten riktar sig både till personer med flyktingbakgrund, 

anhöriginvandrare och även invandrargrupper som fått uppehållstillstånd av andra skäl. Även 

vi inkluderar alla dessa grupper när vi talar om nyinvandrade. 

 

  

4 Bakgrund 
 

För att få en bild av Svenska Röda Korset och fadderverksamheten har vi sökt upp och 

studerat litteratur, informationsmaterial, haft e-postkontakt med regionkontoren samt talat 

med en person på Svenska Röda Korsets informationskontor.  

 

4.1 Svenska Röda Korset 
Röda Korset är en av de största och mest etablerade svenska organisationerna inom frivilligt 

socialt arbete (Svedberg, 1993:118). Svenska Röda Korset bildades 1864 som en del av det 

internationella Röda Korset, och var från början inriktade på sjukvård i sin verksamhet. 

Organisationen utger sig för att arbeta politiskt och religiöst obundet (Röda Korset, 2008:a). I 
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och med första världskrigets slut 1918 fattade organisationen beslut om att också ägna sig åt 

social verksamhet. Svenska Röda Korset är idag verksamt inom många olika sociala områden, 

men företrädare för organisationen har varit noggranna med att påpeka att man inte ämnar 

vara någon ersättning för den statliga och kommunala socialpolitiken, utan ett komplement 

(Qvarsell, 1993:228ff). Frivilliga krafter har under hela organisationens livstid legat till grund 

för en stor del av dess verksamhet. År 2006 hade Svenska Röda Korset 271 566 medlemmar 

och nära 40 000 aktiva frivilliga knutna till sig (Röda Korset, 2008:b). Svenska Röda Korset 

är en organisation som ägnar sig åt frivilligt socialt arbete i stor utsträckning och bedriver 

socialt arbete i många olika former (Svedberg, 1993:118). Bland annat arbetar de med 

anhörigstöd, besöksverksamhet och telefonjour (Röda Korset, 2008:c). Verksamheterna för 

nyinvandrade som bedrivs inom Röda Korset är av juridisk, praktisk eller social karaktär. 

Bland annat anordnas råd och stöd i asylprocessen, juridisk rådgivning och hjälp vid 

familjeåterförening, träffar för att öva det svenska språket, samt cykelkurser (Röda Korset, 

2008:d). 

 

4.2 Fadderverksamhet för nyinvandrade 
Fadderverksamhet för nyinvandrade arrangeras runt om i landet genom olika projekt, 

organisationer och kommuner. Fadderverksamheten går ut på att en frivillig person som är väl 

bekant med det svenska samhället ställer upp för en nyinvandrad med bland annat praktiska 

råd, kunskap om det svenska samhället och medmänskligt stöd. Verksamheten bedrivs 

parallellt, men även i samarbete, med de offentligt finansierade verksamheterna 

(Arbetsmarknadsdepartementet, 1991:71). Röda Korset, som även inriktar sin verksamhet på 

andra nyinvandrade än flyktingar, betonar i sina verksamhetsbeskrivningar ömsesidigheten.  

De tar till exempel upp att faddern får en chans att lära känna en person med annan bakgrund 

och därigenom överbrygga kulturella gränser i samhället (Aronsson, 2008; Röda Korset 

Arvika; Röda Korset Kalmar; Röda Korset Karlstad; Röda Korset Uppsala, 2008). 

Fadderverksamheten har bedrivits i Röda Korsets regi runt om i landet i åtminstone cirka tio 

år (Aronsson, 2008). Genom e-postkontakt med Svenska Röda Korsets olika regionkontor har 

vi fått uppgifter om att verksamheten bedrivs i Röda Korsets regi på minst ett tiotal orter i 

Sverige. På en del orter har verksamhet som tidigare bedrivits av Röda Korset delvis eller helt 

tagits över av kommunen (Aronsson, 2008).  

 
 

http://www.redcross.se/Rksf/sfdesign.nsf/main?openagent&Layout=I_Sverige_test&docid=4A11F5FABFD14CBFC1256DD3005BCD79&menu0=2&menu1=1
http://www.redcross.se/Rksf/sfdesign.nsf/main?openagent&Layout=I_Sverige_test&docid=8487ED657B1165CFC1256DD3005BCE1B&menu0=2&menu1=1
http://www.redcross.se/Rksf/sfdesign.nsf/main?openagent&Layout=I_Sverige_test&docid=216E5E447CD6138FC1256DD3005DCA3C&menu0=2&menu1=1
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I samtliga lokalorganisationer vi varit i kontakt med sker en matchning mellan faddern och 

den nyinvandrade. De flesta faddrar genomgår olika utbildningar i Röda Korsets regi 

kopplade till verksamheten. Det finns oftast lösa riktlinjer som anger hur ofta man skall 

träffas, och hur länge fadderskapet skall pågå. Intensiteten i hur ofta man träffas varierar dock 

mellan de olika orterna och mellan individerna. I en del lokalorganisationer erbjuds 

handledning till dem som är faddrar och i en del anordnas träffar dit faddrarna och de 

nyinvandrade kan gå tillsammans om de vill. I övrigt träffas faddrarna och de nyinvandrade 

helt utanför Röda Korsets lokaler. Faddrarna har på så vis ingen automatisk kontakt med 

andra frivilliga utöver eventuella träffar och utbildningar, något som särskiljer 

fadderverksamheten från mycket annat frivilligt socialt arbete, där det är vanligt att de 

frivilliga träffas och en social gemenskap mellan dem växer fram (Habermann, 2001:287; 

Rubin, 2000:166). Ofta sker en uppföljning av fadderskapet genom att frivilligsamordnarna 

tar kontakt med deltagarna i verksamheten (Aronsson, 2008; Lööf-Gärdsell, 2008).  

 

 

5 Tidigare forskning  
 

Vi har i arbetet med den här uppsatsen inte hittat forskning som specifikt tar sikte på 

drivkrafter inom verksamheter av typen fadderverksamhet. Vi tar upp forskning som berör 

frivilligt socialt arbete, men även sådant frivilligt arbete som inte betecknas som socialt. Även 

forskning om mentorskap berörs.   

 

Den anglosaxiska forskningen om frivilligt arbete och frivilligorganisationer har en lång och 

omfattande tradition och har till stor del riktat in sig på motiv till frivilligengagemang. Detta 

har inspirerat många nordiska forskare (Habermann, 2001:57). Den nordiska 

forskningstraditionen inom detta område är dock förhållandevis ny och blev ett forskningsfält 

inom samhällsvetenskapen först i mitten av 1980-talet (Habermann, 2001:50). Mycket av den 

nordiska forskningen kring frivilligt socialt arbete har handlat om de frivilliga 

organisationernas roll och relation till staten (Lundström, 2004:25). Sedan slutet av 1990-talet 

har dock den nordiska frivilligforskningen fokuserat mer på motiv och drivkrafter, vilka 

tidigare endast undersökts som en bifråga i andra undersökningar (Habermann, 2001:50).  
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5.1 Att börja och att fortsätta engagera sig  
Flera forskare tar upp skillnaden mellan varför man börjar engagera sig frivilligt och varför 

man sedan fortsätter. Enligt Jeppsson Grassman (1993:87) och Rubin (2000:158) är det som 

initierar frivilligt arbete oftast att man blir ombedd eller tillfrågad att ställa upp. Intresset för 

verksamhetens målgrupp har då inte alltid funnits från början utan har istället växt fram efter 

att man börjat engagera sig (Rubin, 2000:159). Habermann (2001:54f) tar upp Wollebaeks, 

Selles och Lorentzens forskning som visar att altruistiska drivkrafter ofta är de främsta 

drivkrafterna i ett inledningsskede i ett frivilligt engagemang. Drivkrafterna brukar enligt dem 

sedan ändras när engagemanget har pågått en tid och gå över till att vara mer egennyttiga. 

Efter en tid blir framförallt gemenskapen med de andra frivilliga en viktig egennyttig 

drivkraft till fortsatt engagemang.  

 

5.2 Drivkrafter med altruistiska inslag 
Anker och Koch-Nielsen (1995:26) pekar i sin enkätundersökning om drivkrafter till frivilligt 

arbete i Danmark, på den grupp av drivkrafter som de väljer att kalla normativa motiv. Dessa 

har utgångspunkten i solidaritet och altruism, en önskan att göra nytta för andra. Flera 

respondenter tog upp att de kände solidaritet med målgruppen de engagerade sig för, att de 

såg ett behov i samhället, pliktkänsla, och att de ville arbeta för politisk och social förändring, 

som drivkrafter till engagemang. Habermann (2001:192) kommer dock fram till att tilltron till 

att man som frivillig faktiskt kan vara med och påverka samhällspolitiken är liten hos de 

frivilliga.  

 

Jeppsson Grassman (1993:89) kommer i sin enkätundersökning om frivilliga insatser i 

Sverige även hon fram till att de motiv som kan ses som altruistiska, och som tar sin 

utgångspunkt i en önskan att göra gott, lyfts fram av de frivilliga. Rubins (2000) 

metodtriangulerande avhandling behandlar drivkrafter och motiv till frivilligengagemang i 

Lutherhjälpen, som är svenska kyrkans biståndsorganisation och som har en stor verksamhet 

för tredje världen. För många av de intervjuade i Rubins (2000) studie är altruism 

huvudmotivet till engagemanget, och många av dem har också svårt att se att det finns andra 

motiv. Intresse och en önskan att göra gott för andra, och att hjälpa andra som har det sämre 

ställt, menar många är drivkraften bakom engagemanget (Rubin, 2000:164ff).  
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Habermann (2001:57ff) refererar till Knoke och Wright-Isak som i sin forskning talar om 

utilitaristiska drivkrafter för att förklara frivilligt engagemang. Dessa kan i vissa fall ses som 

altruistiska då de delvis tar sikte på att bringa maximal nytta för andra. De menar också att 

affektiva drivkrafter, vilka tar sikte på känslomässiga band mellan den frivillige och 

hjälpmottagaren, kan ligga bakom engagemanget (Habermann, 2001:57ff). Genom att det då 

är en annan människas välmående som ligger till grund för den känslomässiga 

tillfredställelsen, kan dessa drivkrafter ses som delvis altruistiska. Dessa drivkrafter kan också 

liknas vid ett begrepp som Habermann (2001:235) använder. Hon talar om ”moraliskt 

ansvar”, som något som uppstår i det ögonblick som det personliga mötet mellan den 

frivillige och hjälpmottagaren sker.  

 

5.3 Egennyttiga drivkrafter 
Anker och Koch-Nielsen (1995:26) använder begreppet instrumentella motiv för att beskriva 

de egennyttiga drivkrafter som finns till frivilligt engagemang. Instrumentella motiv tar sin 

utgångspunkt i de egna intressena och familjens situation och intressen. Det kan till exempel 

handla om en önskan att träffa andra människor, eller att man har tid över och vill ha en 

sysselsättning. Jeppsson Grassman (1993:89) kommer i sin enkätundersökning fram till 

liknande slutsatser och menar även hon att individens egna och familjens intressen och 

situation kan vara anledningar till att engagera sig frivilligt. I Rubins studie (2000:176) 

framgår att många av informanterna menar att engagemanget ger någonting positivt tillbaka. 

Rubin menar därmed att en del av drivkrafterna kan ses som resultat av egna intressen. Hans 

informanter hade dock svårt att själva direkt se drivkrafterna som något annat än altruism. 

Tillfredsställelse att vara med i ett meningsfullt sammanhang, träffa andra människor och 

delta i den sociala samvaron, var motiv som angavs bland de frivilliga. Att känna sig behövd 

och känna att man gör nytta, och att engagemanget gav ett gott samvete påtalades också. Flera 

menade också att engagemanget ger kunskaper och är utvecklande, och att man genom 

engagemanget får en sysselsättning (Rubin, 2000:176f). Habermann (2001:193) kommer i sin 

forskning fram till att betydelse för karriären sällan uppges som en drivkraft.  

 

En annan sorts egennyttiga drivkrafter som Habermann (2001:57ff) menar att Knoke och 

Wright-Isak ser är de som handlar om sociala normer och traditioner, samt förväntningar. 
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Rubin (2000:228) tar också han upp det ”sociala trycket” som en drivkraft. Detta handlar om 

att man i ett socialt sammanhang förväntas ställa upp därför att det är sed att man gör det. När 

man då engagerar sig och ställer upp, som ett resultat av att inte vilja avvika från normen, kan 

det ses som en egennyttig drivkraft.    

 

Wuthnow (1991:87) tar upp det att det kan ligga egennyttiga motiv i att hjälpa andra, helt 

enkelt därför att det känns bra att göra det, och att det skänker självtillfredsställelse. På detta 

sätt kan de drivkrafter som har mest inslag av altruism, att hjälpa andra, bli egennyttiga de 

också. 

 

Jeppsson Grassman (1993:89) ser intresse för organisationen och dess verksamhet som en 

möjlig drivkraft. Till exempel kan det handla om tron på en verksamhets mål och idéer. Även 

Anker och Koch-Nielsen (1995:106) menar att det finns motiv som handlar om att den 

frivillige finner ett nöje och intresse av att påverka och ha inflytande i organisationen. Många 

av informanterna i Rubins (2000:167f) studie anger som motiv ett starkt intresse, och att man 

ville göra något för tredje världen, som den främsta orsaken till att man engagerade sig. 

Drivkrafter som handlar om intresse för organisationen finns också bland engagerade i 

Lutherhjälpen. Ett allmänt kyrkligt intresse är också ett viktigt motiv. För en del är 

engagemanget i Lutherhjälpen en del av annat kyrkligt engagemang. Engagemanget i 

Lutherhjälpen hade då inte börjat i själva sakfrågan, utan som en del i det kyrkliga 

engagemanget (ibid.).      

                

Både mentorskap och fadderskap handlar om ett förhållande mellan en person som förväntas 

vägleda en annan, inom området, mindre erfaren person. Mentorskap syftar oftast på en 

relation inom företagsvärlden eller den akademiska världen (Monaghan & Lunt, 1992:251f). 

På grund av den speciella utformningen den verksamhet som vi valt att studera har, alltså en 

personlig kontakt som kan liknas vid en mentorsrelation, är forskning om mentorskap relevant 

för oss. Ragins & Scandura (1999:509) menar att det finns både för- och nackdelar för 

mentorn att delta i mentorskapet. Fördelarna kan fungera som drivkrafter, och nackdelarna 

kan fungera hämmande, till engagemang i ett mentorskap. Till exempel kan det vara 

självförverkligande att dela med sig av kunskap och erfarenheter, det kan vara inspirerande 

och det kan ge social status.  Å andra sidan kan mentorskapet ta mycket tid och energi i 
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anspråk för mentorn. Deras resultat visar även på att egen erfarenhet av att ha haft en mentor 

gör att man i större utsträckning blir mentor själv (Ragins & Scandura 1999:504). Ragins & 

Scandura (1999:509) tar endast upp egennyttiga drivkrafter för att förklara engagemang i 

mentorskap, och altruism tas inte upp som ett alternativ.   

 

Att betona de egennyttiga drivkrafterna till frivilligt engagemang är inte helt okontroversiellt. 

Habermann (2001:198) stötte i sin forskning om frivilligt arbete på en ovilja hos 

informanterna att befatta sig med egennyttiga drivkrafter. En del av hennes informanter kände 

sig till och med kränkta av hennes frågor om detta.    

 

5.4 Förhållandet altruism - egennytta 
Förhållandet altruism – egennytta har varit centralt i den anglosaxiska forskningen kring 

frivilligt engagemang (Habermann, 2001:57, Rubin, 2000:89). Wuthnow (1991:22ff) 

diskuterar förhållandet och den spänning som finns mellan altruistiska och individualistiska 

drivkrafter, som är närbesläktade med egennyttiga drivkrafter. Han menar att man kan anta att 

de människor som är mest individualistiska inte alls är altruistiska, och att de som är mest 

altruistiska inte alls är individualistiska. I sin forskning kommer han dock fram till att det är 

precis tvärtom. De som är väldigt individualistiska är också de som visar sig högst värderar att 

hjälpa andra (ibid.) och därmed kan anses vara altruistiska.  

 

En del forskning har koncentrerats på att undersöka motiven till frivilligt arbete i förhållande 

till vårt moderna samhälle. Webb (2006:16) beskriver det moderna samhället som 

individualistiskt präglat. Denna individualism menar han motarbetar kollektiv strävan. Dekker 

och van den Broek (1998) har i sin forskning belyst drivkrafterna till frivilligt arbete i ett 

modernt samhälle. En av deras hypoteser är att: 
The more modern a country, the more self-directed are the motives to volunteer. (Dekker & 
van den Broek, 1998:20). 

 

Dekker & van den Broek delar i sin studie upp drivkrafter i traditionella och moderna sådana. 

De traditionella drivkrafterna handlar om medkänsla och plikt att hjälpa de som behöver 

hjälp, och kan därmed ses som altruistiska. De moderna drivkrafterna handlar om att man får 

personlig tillfredsställelse, färdigheter och lärdomar, och kan därmed ses som egennyttiga.  
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Deras tes höll dock inte, och de fann inget samband mellan att människor i moderna länder 

skulle engagera sig frivilligt på grund av egennyttiga skäl (Dekker & van den Broek, 

1998:25ff).  

 

Altruism och egennytta behöver alltså inom frivilligforskningen inte utesluta varandra, och 

frivilligt engagemang kan motiveras med hjälp av båda dessa begrepp. Att drivkrafterna är 

många och olika, och oftast av både egennyttig och altruistisk karaktär är också något som de 

flesta forskare i ämnet kommit fram till (Anker & Koch-Nielsen 1995:85; Habermann, 

2001:201; Jeppsson Grassman, 1997:109; Rubin, 2000:92; Wuthnow, 1991:291ff). 

 

 

6 Teori och teoretiska begrepp 
 

För att uppnå vårt syfte att förstå drivkrafterna bakom frivilligas engagemang i Röda Korsets 

fadderverksamhet för nyinvandrade har vi valt att använda oss av rationell valhandlingsteori, 

som är en del av utbytesteorin. Då drivkrafterna vi har studerat är individuella, var det 

lämpligt att använda en individorienterad teori, vilket utbytesteorin är (Coleman, 2000:13; 

Grønmo, 2006:55). Utbytesteorin ser på samhället och dess utveckling som ett resultat av 

utbyten av intressen och resurser mellan samhällets medlemmar (Marshall, 1998:209ff). Den 

är därmed en teori som erbjuder en förståelse för hur utbytet av sociala handlingar, såsom till 

exempel frivilligengagemang, styr individernas agerande. 

 

Det finns två huvudinriktningar inom utbytesteorin; rationell valhandlingsteori och 

antropologisk utbytesteori (Marshall, 1998:209). Enligt rationell valhandlingsteori strävar 

människan efter att maximera nytta och minimera kostnader. Detta innebär att människor 

engagerar sig i socialt samspel endast när det uppfattas som mer fördelaktigt än att agera på 

egen hand (Homans, 1961:181ff). Antropologisk utbytesteori handlar om utbytets 

underliggande rituella och symboliska värde (Marshall, 1998:209ff.). Vi har valt att inte gå 

djupare in på den antropologiska utbytesteorin på grund av den här studiens ringa omfattning 

och för att den rationella valhandlingsteorin var tillräcklig för oss.  
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6.1 Rationell valhandlingsteori 
Rationell valhandlingsteori är väl använd inom forskningen om frivilligt arbete för att förklara 

drivkrafter till engagemang (Habermann, 2001:57, Rubin, 2000:89). Inom den rationella 

valhandlingsteorin är många termer och tankesätt hämtade från ekonomisk teori. Begrepp som 

till exempel kostnad, intäkt, kapital och utbyte används för att beskriva social interaktion 

mellan individer (Coleman, 1990:304; Homans, 1961:57ff). Det handlar då inte om pengar, 

utan om faktorer som till exempel tid, omsorg, möda, tacksamhet, tillfredställelse och 

lärdomar. Enligt teorin kommer individer att interagera socialt därför att ett utbyte av 

intressen, resurser och intäkter då möjliggörs, och därför att balansräkningen visar på en 

förväntad vinst för individen (Homans, 1961:186ff). Sociala handlingar kommer således att 

bygga på egennytta. James Coleman (1926-1995), som är en stark företrädare för den 

rationella valhandlingsteorin, menar att människor mycket sällan klarar sig på egen hand. 

Individer har inte full kontroll över det som styr deras intressen, utan är ofta beroende av 

andra människor för att nå tillfredställelse (Coleman, 1990:29). 

 

Interaktionen och utbytet mellan individer kommer att fortgå så länge som individerna finner 

att egennyttan av relationen är högre än kostnaderna (Homans, 1961:51ff). För att kunna 

räkna ut och komma fram till om en relation är till nytta för individen krävs information om 

vad man själv har för resurser och vad utbytet skulle kunna ge för fördelar. Ju mer 

information en individ har desto bättre kan hon räkna ut om en handling kommer att innebära 

mer intäkter än kostnader (Engdahl & Larsson, 2006:90f).  

 

Rationell valhandlingsteori bygger på att människan har en fri vilja (Homans, 1961:12ff; 

Marshall, 1998:209ff). Denna fria vilja är dock omdiskuterad och många menar att 

människans handlingar är resultat av yttre strukturer som individen inte råder över (Giddens, 

2006:108). Därmed kritiseras även teorins tillämpbarhet. Teorin har även kritiserats som 

otillräcklig i de fall människans handlingar är irrationella, då den rationella valhandlingsteorin 

baseras på rationella val (Bengtson, Burgess, Parrott & Mabry, 2002:28f). Begränsningar när 

det gäller att förklara varför människor värderar olika saker olika påtalas också (ibid.).  
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6.1.1 Socialt kapital 

För att beskriva vad utbytet i social interaktion kan bestå av inom den rationella 

valhandlingsteorin använder Coleman (2000:15ff) begreppet socialt kapital. Med detta menar 

han resurser som består av relationer mellan människor och som underlättar handlingar vilka 

gynnar de egna intressena. Ett exempel på när socialt kapital uppstår är när två personer har 

förtroende för varandra och den ene gör den andre en tjänst. Då kommer en förväntning och 

en förpliktelse att uppstå på att tjänsten skall återgäldas (Coleman, 2000:20). 

 

6.1.2 Social attraktion 

Peter Blau (1918-2002), som också är en teoretiker inom rationell valhandlingsteori, menar att 

uträkningen av kostnader respektive intäkter kan ske både medvetet och omedvetet hos 

individen (Blau, 1986:91). Blau använder begreppet social attraktion för att beskriva den kraft 

som gör att människor dras till varandra. En människa kommer att vilja interagera med en 

annan om det på något sätt är fördelaktigt för henne själv. Det kan antingen vara att själva 

samspelet är fördelaktigt, eller att det ger tillgång till information, varor, tjänster, respekt, 

bekräftelse, inflytande eller social status (Blau, 1986:20ff). Eftersom det för att ett utbyte ska 

ske krävs att båda parterna har något som uppfattas som attraktivt av den andre blir därför 

personers kontroll över, och intresse för, resurser avgörande. Genom att en person har resurser 

som värderas högt blir hon attraktiv för andra, vilket gör att andra blir intresserade av att 

interagera socialt med henne, vilket i sin tur möjliggör ett utbyte för henne (ibid.).  

 

6.2 Altruism och egennytta 
Egennytta kan beskrivas som sådant som gagnar de egna intressena (Nationalencyklopedin, 

2008:b).  Altruism är ett väl använt begrepp inom frivilligforskningen. Det beskriver på olika 

sätt motsatsen till egennytta (Marshall, 1998:17).  Enligt Nationalencyklopedin (2008:c) 

saknar en altruistisk handling avsikt att gagna det egna intresset. Många inom 

frivilligforskningen använder dock begreppet vidare än så, och menar att en handling kan vara 

altruistisk samtidigt som den ger något tillbaka till aktören (Habermann, 2001:233; Jeppsson 

Grassman 1997:109; Rubin, 2000:92).  

 

 
 



Examensarbete, Kurs SQ4613  2008-05-27 
Maria Andersson & Moa Midböe  16 

Enligt rationell valhandlingsteori kommer altruismen att kunna innebära egennytta, annars 

skulle den inte kunna existera, då handlingar av enbart altruistisk karaktär inte skulle utföras 

(Homans, 1961:79). En egenyttig handling kan därmed innebära att andra också får nytta utav 

den. 

 

Egennytta förknippas ofta med den individualism som präglar det moderna samhället. 

Individens handlingar, ansvar och valmöjligheter sätts i fokus. Individualism behöver dock 

inte alltid betyda det samma som egennytta. En individorienterad syn på frivilligt socialt 

arbete kan vara ytterligare en aspekt av den individualism som Webb (2006) finner 

utmärkande för ett modernt samhälle. 

 

 

7 Metod 
 

Vi har valt att arbeta med kvalitativ metod vid insamlandet av egen empiri till vår studie. 

Enligt Trost (2005:14) är en kvalitativ metod att rekommendera då forskaren ämnar förstå 

människors sätt att resonera och agera. Därför var en kvalitativ metod rimlig för oss, då vår 

studie syftar till att förstå drivkrafterna hos de frivilliga i den valda verksamheten. Trost 

(2005:9) argumenterar för att kvalitativ metod lämpar sig bra för förståelse genom att förklara 

att den kvalitativa metoden ser på människan som en komplex analysenhet, till skillnad från 

den kvantitativa metoden. Den, menar han, ser människans olika egenskaper som en rad 

separerbara analysenheter, vilket inte kan ge samma förståelse för helheten. I vårt material 

beskrivs drivkrafterna bakom frivilligengagemanget i fadderverksamheten genom ett 

komplext resonerande av respondenterna, och inte genom kvantifierbara egenskaper hos de 

samma.   

 

7.1 Vår syn på kunskap 
Under arbetet med vår studie har vi utgått från att kunskap om sociala fenomen är något som 

konstrueras och definieras av människor. Grønmo (2006:217) menar att vi som 

samhällsvetenskapliga forskare kan se på kunskap som något som vi själva genom social 

konstruktion skapar utifrån den information som vi bedömer vara relevant för vår 
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problemställning. Detta är något som väl stämmer överens med vår egen bild av 

forskningsprocessen. Börjesson (2003:64) betonar att en konstruktivistisk förståelse av 

världen går via språket, och därigenom blir socialt konstruerat, eftersom språket aldrig kan 

vara något annat än socialt konstruerat. Han menar även att språk och sammanhang påverkar 

förståelsen av fenomen (Börjesson, 2003:65). Eftersom fenomenet vi har studerat är socialt, 

så menar vi att drivkrafterna i hög utsträckning definierades och förstods av oss på ett 

konstruktivistiskt sätt. Drivkrafterna bakom engagemanget i fadderverksamheten har 

definierats och förståtts subjektivt dels av respondenterna själva, och dels av oss utifrån vår 

tolkning av respondenternas svar. Både respondenternas och våra egna förutsättningar och 

språkbruk har därför påverkat hur vi konstruerat kunskapen i den här uppsatsen. Eliasson 

(1995:18) menar att forskaren, genom sin bakgrund och syn på världen, alltid kommer att 

prägla undersökandet av ett socialt fenomen och resultatet av en sådan studie. Detta är viktigt 

att vara medveten om. Man kan betrakta detta, att forskaren själv är en människa med ett eget 

och unikt perspektiv, som en nödvändig förutsättning för forskning som ämnar förstå 

människan (ibid.).  

 

Författarna till den här studien har sedan tidigare en viss förförståelse när det gäller frivilligt 

engagemang. En av oss har själv varit frivilligt engagerad inom organisationen Röda Korset, 

dock inte inom fadderverksamheten. Detta var en av anledningarna till att vi först 

uppmärksammade fadderverksamheten. Den andra av oss har inte varit engagerad i frivilligt 

socialt arbete, utan i andra former av frivilligt engagemang.  

 

7.2 Litteratur 
För att hitta litteratur och forskning kring vårt ämne har vi främst använt oss av databaserna J-

stor, Libris och Social Service Abstracts. Vi har också sökt information på hemsidor som 

berört vårt valda uppsatsämne. Vi har även använt oss av Nationalencyklopedins digitala 

uppslagsverk för att tydliggöra begrepp både för oss själva och för läsarna. Sökord vi använt 

oss av har varit ”fadderskap”, ”mentorskap”, ”mentor”, ”fadder”, ”motiv”, ”drivkrafter”, 

”frivilligorganisationer”, ”frivilligt socialt arbete”, ”altruism”, ”egennytta”, ”handlingsteori”, 

”socialkonstruktivism”, ”utbytesteori”, ”NGO”, ”voluntary organisation”, ”voluntary social 

work” och ”exchange theory”, i olika kombinationer. Även undersökningar som saknar en 
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tydlig teoretisk och vetenskaplig förankring har använts för att vi skulle kunna bilda oss en 

uppfattning om den tidigare forskningen.    

 

7.3 Kvalitativa intervjuer 
Vi har valt informell intervju som datainsamlingsmetod. Den är en av de kvalitativa 

datainsamlingsmetoder som Grønmo (2006:161ff) tar upp. Den genomförs genom flexibla 

samtal med respondenter (ibid.).   

 

7.3.1 Urval 

Sammanlagt har vi intervjuat nio respondenter. Urvalet av respondenter, som skett bland 

frivilliga inom Röda Korsets fadderverksamhet, började med att vi skickade ut en förfrågan 

via e-post (se bilaga 1) till Röda Korsets samtliga regionkontor för att ta reda på om där 

bedrevs någon fadderverksamhet. Vi fick positivt gensvar från ett antal av regionkontoren om 

att verksamheten bedrevs på någon av dess orter. På en ort valde vi att kontakta 

frivilligsamordnaren direkt via telefon eftersom vi visste att verksamheten bedrevs där. De 

verksamheter som bedrevs i norra Sverige valde vi bort på grund av praktiska skäl. De tre 

orter vars verksamheter vi valde skulle ingå i studien ligger i Götaland och Svealand och är 

alla mellanstora städer. Vi kontaktade därefter samordnare i de tre städerna, och frågade om 

de var beredda att hjälpa oss genom att förmedla kontaktuppgifter till frivilliga för en studie. 

Samtliga var beredda att hjälpa till, men föredrog istället att först själva kontakta sina 

frivilliga för att på så vis se om det fanns ett intresse bland dem av att delta i vår studie. 

Därefter förmedlades kontakten mellan oss och de frivilliga. Vi kontaktade sedan de frivilliga 

via telefon och via e-post. Två respondenter hade vi av praktiska skäl inte möjlighet att 

intervjua.  

 

Tillvägagångssättet kan ha inneburit att samordnarna haft en möjlighet att påverka urvalet, 

och därigenom även resultatet. Vårt antagande är att samordnarna då kan ha valt ut 

respondenter som de visste var positivt inställda till organisationen och verksamheten, för att 

de velat att Röda Korset och dess verksamhet skulle framställas på ett positivt sätt. Vi tror att 

det ändå varit ett effektivt sätt att få respondenter att ställa upp, då en personlig kontakt, med 

vilken de har ett förtroende för, frågat dem. Risken att samordnarna har påverkat resultatet, 
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utöver att de har underlättat insamlandet av material, bedömer vi som liten, då vårt syfte inte 

har varit en värdering av organisationen eller verksamheten som sådan, utan en förståelse för 

bakomliggande drivkrafter. Risken att många positivt inställda respondenter skulle komma att 

färga resultatet fanns. Denna risk hade dock överlag varit stor, hur vi än gått till väga, då de 

som är mest positiva till verksamheten också är de som är mest benägna att delta i den. Det 

kan även tänkas att de mest positiva var de som var mest villiga att ställa upp på en intervju. 

Ett sätt att få en mer nyanserad bild kunde ha varit att söka upp och intervjua frivilliga som 

hoppat av verksamheten. Detta skulle dock ha varit svårt att genomföra av praktiska skäl, 

samt gett mindre tillförlitliga svar, då minnet kanske inte alltid skulle ha kunnat återge det 

som en gång var en drivkraft till engagemang. Detta är ett problem med retrospektiva frågor 

som beskrivs av både Grønmo (2006:174) och Trost (2005:80).  

 

När vi kontaktade samordnarna förklarade vi för dem att vi var intresserade av att få ett så 

brett urval av respondenter som möjligt avseende ålder och kön. Detta gjorde vi för att genom 

ett strategiskt urval få fler nyanser i svaren på våra frågor och många frivilligperspektiv 

representerade i materialet, och på så vis utveckla en bättre helhetsförståelse (jmfr. Grønmo, 

2006:94). Av samma anledning valde vi att sprida urvalet till tre olika orter. Vi tänkte oss att 

frivilliga inom samma verksamhet på samma ort kanske kände till varandra och kanske till 

och med umgicks privat och därigenom riskerade att få en likriktad bild av drivkrafterna till 

sitt engagemang. Av de respondenter som vi slutligen intervjuade var tre män och sex 

kvinnor. Åldersspannet låg från 20-årsåldern upp till 65-årsåldern.  

 

Äldre kvinnor, vilka i tidigare forskning (Habermann, 2001:375; Jeppsson Grassman, 

1994:59) ofta framträder som överrepresenterade inom frivilligt socialt arbete, var en grupp 

som vi inte lyckades få representerade i vårt material. Detta kan förklaras på olika sätt. Det 

skulle kunna vara så att utformningen av verksamheten inte tilltalar äldre kvinnor. En 

respondent beskrev sin mammas reaktioner på hennes engagemang som ett uttryck av rädsla. 

Rädsla skulle kunna vara en av många möjliga förklaringar till att vi inte stötte på någon äldre 

kvinna i sökandet efter respondenter. En annan förklaring skulle kunna vara ren otur. 

Eftersom vi gjort en kvalitativ studie med nio respondenter, där ingen statistisk 

representativitet varit målet, så kan det mycket väl ligga en sådan enkel förklaring bakom att 

vi inte lyckades få någon äldre kvinna som respondent i vår studie. 
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7.3.2 Bortfall 

Vid intervjustudier kan man få ett bortfall av empiri genom att respondenterna till exempel 

lämnar återbud, inte vill svara på en viss fråga, eller missuppfattar någonting (Grønmo, 

2006:186). Ingen av våra respondenter visade på någon ovilja att svara på våra frågor. Efter 

varje intervju frågade vi våra respondenter om möjligheten att få återkomma för 

kompletterande frågor eller förtydliganden, för att kompensera ett eventuellt bortfall. Alla har 

ställt upp på detta, men vi har inte behövt använda oss av möjligheten. Vi anpassade antalet 

respondenter efter risken att någon intervju skulle utebli eller inte gå att använda, för att 

undvika problem med bortfall.  

 

7.3.3 Genomförandet av intervjuerna 

Vi har använt oss av en intervjuhandledning (se bilaga 2) som stöd under intervjuerna, för att 

ge oss själva viss styrning i att avverka vissa delområden i intervjuerna, men samtidigt ha 

möjligheten att vara flexibla och ställa följdfrågor utefter respondenternas svar (jmfr. 

Grønmo, 2006:163). Intervjuhandledningen var strukturerad i den mening att den listade upp 

de delområden som vi ville att intervjun skulle innefatta, men användes på ett sådant sätt att 

delområdena avverkades i en följd som inte var förutbestämd (jmfr. Trost, 2005:50). 

Intervjuerna har varit informella i den mening att varken frågorna eller svarsalternativen varit 

fastställda (jmfr. Grønmo, 2006:131). Vi har konstruerat intervjuhandledningen utifrån syftet, 

den forskning och den teoretiska grund vi använt oss av. Intervjuhandledningen har förfinats 

efter varje intervju då vi efterhand upptäckt vilka spår och ordval som gett oss svar på våra 

frågor och vilka som lett bort från vårt ämne. Respondenterna intervjuades en och en. 

Intervjuerna genomfördes i olika lokaler såsom bibliotek, skolbyggnader och i lokaler som låg 

i anslutning till Röda Korsets kontor.   

 

Under arbetet med intervjuerna har båda författarna till den här studien deltagit i de sex första 

intervjuerna. En av oss har då lett intervjun och den andra har antecknat, övervakat 

inspelningstekniken, som bestod av en bärbar dator, samt kommit med kompletterande frågor. 

Vid de tre sista intervjuerna var det endast en av oss (Moa) som intervjuade på grund av de 

långa geografiska avstånden. Det var då en fördel att dessförinnan ha genomfört ett antal 

intervjuer gemensamt, då en viss intervjuvana uppnåtts och behovet av ytterligare en person 

för kompletterande frågor därmed blev mindre. Antalet intervjuare kan påverka empirin. Det 
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kan vara ett gott stöd för en intervjuare att ha sällskap av en kollega. Om två intervjuare är 

samspelta kan en större informationsmängd och förståelse åstadkommas om båda är 

närvarande vid intervjutillfället (Trost, 2005:46). Författarna till den här studien har arbetat 

tillsammans tidigare och känner varandra väl, och även vi har uppfattat fördelen med att förstå 

den andres tankegång vid genomförandet av intervjuerna. Trost (2005:46) tar även upp det 

faktum att två intervjuare kan uppfattas av den intervjuade som ett slags maktövergrepp. I vårt 

fall, då det var frågan om frivilliga inom fadderverksamhet, såg vi inte att det var frågan om 

en utsatt eller svag grupp i samhället, och bedömde därför inte detta som något problem.   

 

Varje intervju gav oss nytt material att arbeta med, även om flera resonemang och uttryck 

återkom i några intervjuer. Vi upplevde därför ingen direkt mättnad i insamlandet av empiri, 

men var ändå tvungna att nöja oss med nio intervjuer då materialet annars hade blivit alltför 

stort att arbeta med inom ramen för den här studien. 

 

7.4 Databearbetning 
Alla intervjuer har spelats in och lagrats på dator efter respondenternas tillåtelse. Detta 

innebar en rad fördelar. Bland annat kunde vi som författare gå tillbaka och lyssna på tonläge 

och pausering, och på så vis få en mera fullständig bild av vad respondenterna uttryckt (Trost, 

2005:53). Intervjuerna har sedan transkriberats till text för att vi skulle kunna bearbeta 

datamaterialet och därefter lättare kunna genomföra en analys. Transkriberingen skedde i nära 

anslutning till intervjuerna. Intervjuerna har i det transkriberade materialet återgivits 

ordagrant, med undantag för vissa stycken, som vi ansett behandlat irrelevanta ämnen.  

 

7.5 Tolkning och analys 
Både tolkning och analys av materialet har liksom intervjuerna varit av kvalitativ natur då vårt 

syfte har varit att nå en förståelse och vi som forskare sökt efter generella eller typiska 

mönster och tendenser i materialet (jmfr. Grønmo, 2006:244). Dels har den kvalitativa 

tolkningen och analysen pågått under själva intervjuerna, och därigenom delvis påverkat de 

följdfrågor som intervjuaren ställt, och dels har vi kvalitativt tolkat och analyserat materialet i 

transkriberad form efter det att allt material samlats in (jmfr. Grønmo, 2006:261). Vi har 

under arbetet med analysen arbetat utifrån våra frågeställningar och våra teoretiska begrepp. 
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Vi har strukturerat resultatet utifrån de olika typer av drivkrafter som våra respondenter tagit 

upp. Därefter har vi teoretiskt analyserat resultatet och jämfört det med tidigare forskning. 

 

Delar av materialet var svårtolkat så till vida att respondenterna gav motsägelsefulla svar. Vi 

har i de fallen redovisat detta. När vi presenterat resultatet i form av citat från intervjuerna har 

vi i vissa fall ändrat i språket så att det har blivit mer lättillgängligt för läsaren. Vi har dock 

varit noga med att inte göra detta på ett sätt som ändrar innebörden i det som sägs. Vi har i 

vårt resultat ibland uppgett huruvida en aspekt var utbredd i materialet eller om den bara 

fanns i ett enstaka fall. I och med att vår studie är kvalitativ kan detta tyckas irrelevant eller 

till och med missledande om läsaren får uppfattningen att vi gör anspråk på att dra 

kvantitativa slutsatser. Detta vill vi därför här noga påpeka att det inte är frågan om. Att 

undanhålla informationen om representativitet i vårt material för läsaren ansågs dock inte vara 

ett alternativ, då denna information är något som kan ha påverkat våra tolkningar och 

analyser.  

 

7.6 Reliabilitet och validitet 
Grønmo (2006: 220) beskriver hög reliabilitet som då variationerna i datamaterialet till den 

största delen avspeglar reella skillnader hos analysenheterna, och inte är ett resultat av det 

tillvägagångssätt forskaren använt sig av. I vårt fall är analysenheterna respondenterna och 

tillvägagångssättet den ovan beskrivna kvalitativa metoden med informell intervju som 

datainsamlingsmetod. Enligt Grønmo (2006:239) kan flexibilitet i den informella intervjun  

vara ett sätt att öka datakvaliteten, då fler infallsvinklar används för att belysa samma 

fenomen. Vi har dels använt olika formuleringar av i stort sett samma fråga för att få 

uttömmande svar, och dels anpassat vårt språkbruk för att vi skulle använda oss av samma 

språk som respondenten och därigenom uppnå en bättre dialog. Ett annat sätt att öka 

reliabiliteten i en kvalitativ studie är enligt Grønmo (2006: 229) att olika forskare går igenom 

och värderar samma datamaterial. Båda författarna till denna studie har bedömt vårt 

insamlade material, vilket därmed stärker reliabiliteten i studien. Vi har även strävat efter att 

inte påverka respondenterna, annat än till att svara på frågor som är relevanta för studien, för 

att även på så vis öka reliabiliteten i materialet. Dock är vi medvetna om att vi alltid kommer 

att påverka våra respondenter i en viss utsträckning.  
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Validiteten har enligt Grønmo (2006:221) att göra med datamaterialets giltighet för den valda 

problemställningen. För att uppnå vårt syfte att förstå drivkrafterna bakom frivilligas 

engagemang i Röda Korsets fadderverksamhet för nyinvandrade har vi valt att intervjua de 

frivilliga själva om deras tankar kring sina drivkrafter. Vi kan inte se något annat perspektiv 

som skulle kunna ge oss högre validitet för vår problemställning, även om andra perspektiv 

helt klart hade kunnat vara givande. Till exempel hade det kunnat öka vår förståelse om vi 

hört de nyinvandrades tankar kring de frivilligas drivkrafter. Det är viktigt att poängtera att vi 

trots att vi intervjuat frivilliga, och därigenom färgats av deras perspektiv, ändå har haft vårt 

eget forskarperspektiv med oss när vi samlat, tolkat och analyserat materialet.  Grønmo 

(2006:234f) tar upp kommunikativ validitet som en typ av validitet som är särskilt aktuell 

inom kvalitativ forskning. Denna bygger på diskussioner mellan forskaren och andra. Vi har 

diskuterat med vår handledare, men framförallt med varandra under arbetets gång för att 

försäkra oss om att validiteten hålls på en tillfredställande nivå, så kallad kollegavalidering.  

Respondentvalidering kan bidra till att validiteten förstärks, genom att faktafel kan rättas till 

(ibid.). Våra respondenter erbjöds att komma med kompletterande uppgifter eller frågor efter 

det att intervjun genomförts. Intervjun skickades i transkriberad form via e-post till respektive 

respondent för att de lättare skulle kunna läsa igenom och se om det var något som de inte 

tyckte framkommit i intervjun eller något som de tyckte uttryckts på ett sätt som kunde 

missförstås. På detta sätt fanns möjligheten för våra respondenter att korrigera sådant som de 

tyckte uttryckts på fel sätt, vilket höjer validiteten i materialet. Ingen av respondenterna ville 

dock korrigera några uppgifter.     

 

7.7 Etik 
Vi har genom vårt tillvägagångssätt strävat efter att uppnå de forskningsetiska normer från 

Vetenskapsrådet som Grønmo (2006:28) beskriver. Han sammanfattar dessa i fyra krav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. När vi först 

kontaktade respondenterna gav vi en kort presentation av oss själva och studien och frågade 

om de var villiga att ställa upp. Några dagar innan intervjuerna genomfördes skickades ett e-

postmeddelande ut till respondenterna med mer ingående information om studiens syfte (se 

bilaga 3) för att respondenterna med denna kunskap skulle ha möjligheten att avgöra om de 
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ville ställa upp eller inte, ett så kallat informerat samtycke (Trost, 2005:104ff). Vi 

informerade i e-postmeddelandet även om att intervjun skulle komma att spelas in, att 

uppgifter som kommer fram kommer att behandlas konfidentiellt, att respondenterna när som 

helst kunde avbryta intervjun samt att materialet endast skulle komma att användas i 

forskningssammanhang, vilket är innebörden av Grønmos (2006:28) formulering av 

nyttjandekravet.  

 

Konfidentialitet innebär att de uppgifter som lämnas oss som intervjuare kommer att 

avidentifieras innan vi presenterar materialet i någon form för någon utomstående (Grønmo 

2006:28; Trost, 2005:41). Anledningen till att vi valde att erbjuda respondenterna att 

materialet skulle behandlas konfidentiellt, vilket kan påverka trovärdigheten, var att 

respondenterna skulle känna sig så fria som möjligt att berätta om drivkrafterna till sitt 

engagemang. Vi har övervägt i vilken grad materialet borde avidentifieras för att faktisk 

konfidentialitet skulle kunna uppnås, och kom fram till att vi inte skulle nämna vare sig namn, 

nationalitet eller vilka orter i Svealand och Götaland som våra respondenter är verksamma i. 

Detta då antalet deltagare i verksamheten på vissa orter är litet, och att en läsare om den visste 

vilken ort det var frågan om skulle kunna utesluta sig till vem respondenten är och eventuellt 

också identifiera andra personer som respondenten tar upp i intervjun. Samordnarna som 

hjälpte oss att få tag på respondenter skulle genom att de själva vet vilka de förmedlat 

kontakten till möjligtvis kunna lista ut vilka respondenterna är. Även i de fall då intervjuerna 

genomfördes i lokaler som låg i anslutning till Röda Korsets kontor fanns risken att 

samordnarna skulle kunna se vilka frivilliga som deltog i studien. I och med att vi inte 

intervjuat samtliga som vi fått kontaktuppgifter till och att vi intervjuat respondenter i tre 

olika städer kommer samordnarna dock att ha svårt att veta vem som sagt vad i den färdiga 

uppsatsen. Risken för att samordnarna skulle kunna identifiera respondenterna diskuterades 

med respondenterna och ingen tyckte att detta var ett problem eller ett hinder för dem att 

ställa upp. Vi kan dock inte utesluta att vetskapen om att samordnarna skulle kunna identifiera 

respondenterna kan ha påverkat resultatet.  
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8 Resultat och analys 
 

Vi kommer här att presentera resultatet av intervjuerna. För att läsaren skall få en överblick 

och ett sammanhang har vi valt att först kort presentera respondenterna utifrån kön, ålder och 

sysselsättning och sedan markera citaten med en siffra som kan kopplas till denna 

information. Resultatet kommer sedan att presenteras utifrån olika typer av drivkrafter. Vi 

kommer också att tolka och analysera vårt resultat utifrån teorin, teoretiska begrepp och 

tidigare forskning.   

 

Vi har intervjuat följande personer: 

1. Man i 65-årsåldern, pensionär. 

2. Man i 60-årsåldern, pensionär. 

3. Kvinna i 30-årsåldern, arbetar på en myndighet, är tillfälligt hemma med barn. 

4. Kvinna i 30-årsåldern, arbetar i servicebranschen, är tillfälligt hemma med barn. 

5. Kvinna i 25-årsåldern, studerar på högskolenivå. 

6. Kvinna i 20-årsåldern, studerar på högskolenivå. 

7. Kvinna i 35-årsåldern, arbetar på en myndighet, är även frivilligt aktiv som ledare inom 

fadderverksamheten. 

8. Kvinna i 30-årsåldern, arbetar i servicebranschen, är tillfälligt hemma med barn, har 

ännu inte blivit matchad med någon nyinvandrad.  

9. Man i 25-årsåldern, arbetar inom transport. 

 

8.1 Ingångar till fadderskapet 
Det kan finnas många olika anledningar till att börja engagera sig frivilligt i socialt arbete. 

Vilken ingång man har till engagemang i fadderverksamheten är en del av sammanhanget i 

vilken respondenterna sedan formulerar betydelserna av sitt engagemang och kan också ses 

som drivkrafter i sig. Respondenterna i vår studie kommer med flera olika förklaringar till att 

de börjat engagera sig som fadder.  

 

Flera av respondenterna har genom sitt yrkesliv kommit i kontakt med människor från olika 

länder på olika sätt. Respondent ett har innan pensioneringen arbetat med 
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arbetsmarknadsrelaterade frågor gällande nyinvandrade. Respondent två har genom sitt 

tidigare arbete rest mycket utomlands och har därigenom träffat människor från många olika 

länder. Respondent nio har tidigare arbetat med barn med utländsk bakgrund. Alla dessa tre 

respondenter menade att deras tidigare yrke hade väckt ett intresse för invandringsfrågor och 

att det hade betydelse för att de började engagera sig som faddrar.   

 

Respondent sju har en utbildning som fokuserar på kulturmöten, och ser det som en anledning 

till att hon började engagera sig som fadder. Respondent sex har genom sin utbildning 

kommit i kontakt med internationella frågor och vill även arbeta internationellt i framtiden.  

 

Respondent fem, åtta och nio hade även personliga kontakter som gjorde att de 

uppmärksammat fadderverksamheten och blivit engagerade.            

 

Intresset för andra kulturer och människor har ofta funnits hos respondenterna under lång tid, 

men för många var den utlösande faktorn till engagemanget att de fick kännedom om att 

fadderverksamheten fanns genom tidningsartiklar, annonser, anslag eller personliga kontakter. 

En respondent med lång erfarenhet av internationellt arbete berättar:  
…sen fick jag se annonsen i tidningen. Och då tyckte jag att ”det här verkar 
spännande” för jag har, som jag sagt, varit intresserad utav om vi säger… dom här 
internationella relationerna sen…ja 20 år tillbaka i stort sett då va. Då man liksom 
lärde träffa dom här människorna va. Och fick den ena kallduschen efter den andra 
kan jag säga. Det var alltså… ha fel egen uppfattning om en person på grund av att 
dom har konstiga kläder… och jag kan väl säga att en kille från X-land hade 
klassiska kläder och sådan där pannkaka på huvudet och långa skjortor och konstiga 
byxor och allt… och kom fram och pratade sån där äcklig överklassengelska och då 
hade han då pluggat i tio år i England, så därav sitter jag här så att säga. (2)  

 

Jeppsson Grassmans (1993:87ff) och Rubins (2000:158ff) tidigare forskning om orsaker till 

frivilligt socialt arbete visar att den initierande orsaken ofta är att man blivit ombedd att ställa 

upp. Rubin (2000:158ff) tar upp att intresset för målgruppen inte alltid funnits från början 

utan växt fram i takt med engagemanget. I vårt material ser vi en annan tendens. Våra 

respondenter har i de flesta fall själva aktivt sökt upp verksamheten efter att de fått kännedom 

om den och även haft ett intresse för målgruppen innan de började engagera sig. De flesta 

hävdade också att de inte lika gärna hade engagerat sig i någon annan frivilligverksamhet, då 

de hade ett särskilt intresse för målgruppen nyinvandrade. En stark vilja att interagera socialt 
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har sin grund i ett förväntat positivt utbyte (Homans, 1961:186ff). Det aktiva uppsökandet av 

verksamheten kan därför tolkas som ett starkt förväntat utbyte för våra respondenter.  

 

8.2 Engagemangets betydelser för den frivillige själv 
Alla menade att engagemanget har eller har haft betydelser i det egna livet. Många olika 

former av positiva betydelser nämndes, vilka skulle kunna fungera som drivkrafter för den 

frivillige. Respondenterna tog även upp negativa betydelser av sitt engagemang, som ibland 

kunde göra det tungt att vara fadder.   

 

8.2.1 Engagemanget ger olika former av kunskap 

Kunskap av olika slag, och ett väckt intresse för saker man annars inte skulle ha brytt sig så 

mycket om var något som respondenterna tydligt kunde se att engagemanget innebar. 

Matlagning, kultur och språk är några konkreta exempel på lärdomar som faddrarna 

upplever:   
…Jag kan lära mig en annan kokkonst, jag kan lära mig ett annat språk. Nu lär jag 
mig ju inte språket, men jag lär mig vissa ord och jag känner igen vissa saker när 
andra pratar… (3)  
 

Ett väckt intresse för ett annat land och ett öppnare sinne är ytterligare några av de betydelser 

som samma respondent menar att hennes engagemang inneburit: 
…och sen intresserar jag mig om det är något när jag sätter på TV:n  om X-land så 
blir man så här ”åh!” Man får en annan… när man läser i tidningen om det står 
något om X-land så blir man också så här ”åh, vad spännande!” Man intresserar 
sig mer för hela landet och kulturen så man får ju ett öppet sinne och så.(3) 

 
En respondent berättade entusiastiskt om sina nyförvärvade kunskaper: 

 Jag trodde… hurdant tror ni X-land ser ut? Vad har ni för uppfattning om det 
landet? /…/  
 
(intervjuaren): Jag tänker så här… mycket berg.  
 
Ja, men dom är gröna! Och det trodde inte jag. Otroliga odlingar har dom och frukt 
och grönsaker och spannmål, och dessutom har dom ju olja och gas och sådant där 
då va. Det är ett rikt och bördigt land, och det trodde inte jag! (2) 

 
 
En respondent som i framtiden planerar att arbeta internationellt ser sitt fadderskap som 

mycket givande då det ger nya perspektiv: 
…jag får ju också saker av honom, han ger mig ju som sagt perspektiv, så att det är 
ju väldigt… Jag tror att det är väldigt viktigt också om man skall jobba 
internationellt att kunna tänka internationellt…(6) 
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De förberedande utbildningarna som faddrarna genomgår i Röda Korsets regi kunde också ge 

nya perspektiv: 
Det ändrade mitt sätt att tänka ganska mycket när jag var här på utbildningar och så 
här... just det här med krig och allt som man ser på TV. Att det är några få 
människor någonstans som bestämmer en massa saker och så är det så himla många 
som blir påverkade… man får nya perspektiv liksom. (5) 

 

En respondent betonade hur hon såg fadderskapet som en möjlighet till att utvecklas socialt:  
…det är ju liksom hela det här bemötandet alltså han är en helt vilt främmande 
människa, det skulle lika gärna kunnat vara någon på stan, och hur gör man  då för 
att få förtroende, för att han skall få förtroende för mig? Att han snappar upp, och 
då skall han vilja ha mig som (fadder), hur skall jag då lägga fram mig själv så att 
han ser att jag är intresserad av honom, jag vill hjälpa honom och så vidare och det 
har ju uppenbarligen lyckats. Så att den lärdomen, hur man ska få förtroende, den är 
nog den största tror jag. (6) 
 

De nyförvärvade lärdomarna handlar alltså till stor del om ren information som den 

nyinvandrade har och som faddern kan ta del av, såsom matlagningskunskaper, 

språkfärdigheter och information om den plats och situation som den nyinvandrade kommer 

ifrån i sitt hemland. Även lite mer abstrakta lärdomar som innebär ett annat sätt att tänka och 

se på saker och ting tas upp som viktiga. De kunskaper man har formar den världsbild man 

har, och nya kunskaper kan då leda till en vidgad sådan, vilket våra respondenter såg som 

värdefullt. Den sociala utveckling som respondent sex betonar har inte direkt att göra med 

förmedling av kunskap från den nyinvandrade till faddern, men gör ändå att faddern berikas 

med kunskap om socialt samspel.  

   

En aspekt som tas upp är att man genom sitt engagemang kan få mer kunskap, och genom 

den, argument att använda sig av i politiska debatter och diskussioner med bekanta om 

invandring: 
…när det gäller dagliga diskussioner på jobbet eller med vänner så känner jag ju att 
man har ökat sitt intellekt eller vad man skall säga… man har ju mer att prata om 
och man har ju mer att ge i diskussioner. (3) 

 

Genom att delta i fadderverksamheten anser respondenterna att de får veta mer om 

verkligheten, inte bara genom den bild de får av media, gällande nyinvandrade. Respondent 

sex, som även är politiskt aktiv, ser det som ett medborgerligt ansvar i ett demokratiskt 

samhälle att vara insatt i olika samhällsfrågor. Hon poängterar också vikten av att skaffa sig 
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en egen bild av verkligheten, varken svartmålad eller skönmålad, och tycker att 

engagemanget i fadderverksamheten bidrar till det.  

 

En respondent anser att han genom sitt engagemang blir berättigad att uttrycka sin mening 

över huvud taget:  
Alltså, på sikt så känner jag att man kan få något argument eller så för att ha rätt att 
ha en åsikt. Annars tycker jag man kan vara tyst. Man vet inte vad det handlar 
om.(2) 

 
Genom sina nya kunskaper uttrycker alltså våra respondenter att de får argument som de kan 

använda i diskussioner där invandringsfrågor diskuteras. Både privat och i mer officiella 

politiska sammanhang kan de genom sina nya argument få ett ökat inflytande. Detta upplevs 

som särskilt viktigt för de som även har ett politiskt intresse.  

 

Några respondenter menar att deras engagemang har inneburit att de konfronterats med sina 

egna fördomar mot personer med utländsk bakgrund. Då har den nya kunskapen inneburit att 

gamla fördomar bytts ut mot nya insikter: 
Man lär sig alltid någonting, det är säkert någon liten fördom man har haft om 
någonting som ställer sig på kant… eller man trodde att det var på ett visst sätt, som 
det inte alls var. (9) 
 

Tidigare forskning som vi tagit del av har inte tagit upp motbevisandet av fördomar som en 

aspekt av frivilligt socialt arbete. Detta kan bero på att vår forskning riktar in sig specifikt på 

Röda Korsets fadderverksamhet för nyinvandrade och att de frivilliga inom denna verksamhet 

upplever fördomar som särskilt aktuellt. För en respondent fungerade fördomarna hon tänkte 

sig att hon hade och viljan att motbevisa dessa som en drivkraft att engagera sig:  
Det här med att ”jävla talibaner” (skratt)… liksom det här med alla terrorattacker… 
jag känner ju mig själv, jag blir upprörd när jag ser något sådant, jag blir arg. Jag 
säger ofta ”jäkla muslimer”… men det är ju inte muslimernas fel heller… och när 
jag gick in i det här kände jag på något sätt att jag ville lära känna en människa 
därifrån för att få det bekräftat att alla är inte sådana. (3)  
 

Anledningen till att hon vill motbevisa sina fördomar kan tolkas vara att hon inte tycker att de 

egna tankarna kring muslimer går ihop med den bild hon vill ha av sig själv som en 

fördomsfri människa. Det kan också vara en medvetenhet om att hennes bild av verkligheten 

är en som hon fått genom andra, och inte genom egna erfarenheter. För att kunna uppnå sitt 

mål att bli en mera fördomsfri människa måste hon ta hjälp av någon annan, en ”människa 
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därifrån”. Engagemanget blir en nödvändighet för att hon skall kunna interagera socialt med 

en ”människa därifrån” och därigenom få ett utbyte med den nyinvandrade.  

 

Kunskap i olika former är något som respondenterna beskriver som positivt, vilket även är 

något som Rubin (2000:176f) kommer fram till att hans informanter ser som positiva aspekter 

av engagemanget. De har mycket att berätta om sådant de lärt sig genom engagemanget, och 

variationen i vilken kunskap de fått är stor. All denna kunskap kan dock ses som olika former 

av information. Information som den ena individen i ett socialt samspel har och som den 

andra vill ha är en av de resurser som Blau (1986:20) menar ökar social attraktion mellan två 

individer. Kunskaperna gör därmed att de nyinvandrades sociala attraktion är hög till dem 

som har ett intresse av kunskaperna. Våra respondenter, som har ett intresse av kunskaperna, 

har därmed en vilja att interagera med de nyinvandrade. Intäkt är enligt rationell 

valhandlingsteori en förutsättning för social interaktion (Homans, 1961:186ff). Kunskaper är 

för våra respondenter en tydlig intäkt. De beskriver kunskaperna som värdefulla. 

Kunskaperna fyller ett behov. 

 

8.2.2 Man får en vän 

Coleman (2000:20ff) menar att ett socialt kapital byggs upp genom att man investerar 

känslor och tjänster i relationen. Ofta skapas skyldigheter och förväntningar genom att 

tjänster utförs och förväntas återgäldas (ibid.). Att vara vänner innebär en informell relation 

där man bland annat har ett stort förtroende för varandra. Till exempel kan det handla om att 

man ställer upp för varandra när någon har det svårt. En vänskapsrelation kan därmed 

beskrivas som en relation där båda parter har ett stort socialt kapital i vänskapsrelationen.  

 

En uttalad målsättning för fadderverksamheten är att fadderrelationen med tiden skall övergå 

till en vänskapsrelation (Röda Korset Arvika; Röda Korset Kalmar; Röda Korset Karlstad; 

Röda Korset Uppsala, 2008). En lyckad matchning mellan fadder och nyinvandrad upplevs 

som mycket viktig av respondenterna. Respondenterna uttrycker också att denna hade varit 

bra och att man blivit ihopparad med någon som man trivdes tillsammans med. Några 

respondenter beskrev hur relationen med den nyinvandrade med tiden har utvecklats till en 

vänskapsrelation.  
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…med tiden har vi ju mer blivit kompisar. De har nästan blivit att ”ja visst ja, det 
var ju genom Röda Korset vi träffades”(5) 
 
Man utvecklar ju en relation. Jag ser ju mig inte som fadder längre på det sättet, så 
det är ju en kompis till mig…(9) 

 
På en av orterna var fadderskapet ett tidsbegränsat uppdrag på fyra månader. Detta behövde 

dock inte vara något hinder för att fortsätta hålla kontakt, vilket betonades av en respondent: 
… jag och X (kommer) att behålla kontakten. Den kan man ju liksom inte bara bryta 
efter fyra månader… det skulle ju kännas jätteknepigt… när man blivit så pass bra 
vänner, för det gör man ju inte med sina andra vänner. (4) 
 

Av olika anledningar var i några fall inte vänskapsrelationen helt problemfri. En respondent 

(1) valde att avbryta kontakten och menade att det berodde på att den nyinvandrade på grund 

av sjukdom inte kunnat upprätthålla en regelbunden kontakt med honom som fadder. En 

annan respondent tar upp en svårighet i relationen med den nyinvandrade, som hon ändå 

beskrev som vänskaplig: 
Det enda jag har tyckt varit lite motigt, är att hon är en sådan person som har varit 
rätt så negativ. ”Åh vad tråkigt jag har det, jag har inget att göra…” Det tynger ned 
en lite, att hela tiden ”Äh, kom igen nu, nu tar vi en promenad, nu går vi och 
tränar… Äh, det är inte så farligt, strunta i dem i skolan.” Man får hela tiden vara 
den som skjuter positiva kommentarer, när man själv kanske är trött. (3) 

 
Våra respondenter och de nyinvandrade har parats ihop genom en organiserad verksamhet, 

och relationen kan därför inte vara helt informell från början. Utvecklingen av relationen till 

en informell vänskapsrelation verkar dock överlag ha gått snabbt. Enligt (Homans, 

1961:51ff) kommer det sociala interagerandet att upphöra när den ena eller båda parter inte 

längre finner intäkterna överväga kostnaderna. För den respondent som valt att inte 

upprätthålla fadderskapet och därmed heller inte kunnat utveckla en vänskapsrelation var inte 

intäkten stor nog av relationen för att den skulle fortgå. Genom sjukdom kunde inte den 

nyinvandrade i detta fall tillgodogöra sig det positiva utbyte som vår respondent kände var 

poängen med fadderskapet. Kostnaderna, stor möda och engagemang, vägde över intäkterna 

som till stor del uteblev och respondenten avbröt därför engagemanget. För respondent tre, 

som också hade svårigheter i vänskapsrelationen, men som hävdade att hon själv skulle 

kunna säga ifrån och avsluta kontakten om hon skulle vilja det, hade balansräkningen dock 

slutat på plus (jmfr. Homans, 1961:51ff). Engagemanget gav mer intäkter än det innebar 

kostnader och fadderskapet fortgick.  
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Huruvida drivkraften för våra respondenter var att skaffa sig en vän är svårt att uttala sig om. 

Ingen uttryckte detta direkt, men de flesta tyckte ändå att en vänskapsrelation hade byggts 

upp och att detta var en positiv betydelse av engagemanget. Vi ser därför att ett positivt 

utbyte har skett och därmed tolkar vi det som att vänskap är en aspekt som har betydelse för 

det fortsatta engagemanget.  

 

8.2.3 Att tillhöra en organisation kan ge fördelar i karriären 

Några respondenter som tänker på sin yrkesframtid tar upp karriärinriktade fördelar med att 

delta i fadderverksamheten. En respondent som har stort förtroende för organisationen ser det 

som värdefullt att den är internationell:  
…dels tillhör man ju en organisation som är stor och har väldigt många år på 
nacken och som är seriös, eller vad man ska säga, i både Sverige och världen…Inte 
för att jag utnyttjat det någon gång… Men känslan av att jag vet att jag kan åka och 
jobba någon annanstans… Jag tillhör ju alltid Röda Korset, vart jag än kommer.(3) 
 

Som en punkt i en meritlista kan också engagemanget vara bra tror flera respondenter: 
Sen måste jag säga att det är alltid bra att ha i ett CV. Många gånger när jag sökt 
jobb så är det ett diskussionsämne, något som de frågar om, något som sticker ut /…/ 
Det säger ganska mycket också tror jag om en människa… om man väljer att göra 
någonting som man inte får betalt för. (5) 

 
…eftersom jag skall jobba internationellt, så kan det ju vara bra, om jag typ väljer 
typ… organisation X.(en organisation med lokal prägel) så kanske dom inte har lika 
stor genomslagskraft i mellanöstern, där jag kommer jobba sen. Så att då måste jag 
ju ha en anknytning till en organisation och jag kan visa upp ”se här, det här har jag 
jobbat med”. Min CV helt enkelt.  (6) 

 

Några respondenter tar upp att de fått kontakter inom organisationen genom sitt engagemang. 

De flesta av dem hade dock inga konkreta exempel på hur de skulle kunna använda sig av 

kontakterna. En respondent särskiljer sig genom att hon har en klar bild hur hon skulle kunna 

dra nytta av de kontakter hon etablerar genom sitt engagemang. Hon säger att då hon matchats 

ihop med sin senaste nyinvandrade person kunde hon till viss del påverka valet av person, och 

gjorde då detta delvis utifrån karriärstrategiska mål.  
Ja nu skall jag ha en från X-land (ett land där hon ser en möjlig yrkesframtid), och 
det är ju väldigt så där strategiskt valt liksom, det kommer nog bli jättegivande. (6) 
 

Att verksamheten har som specifikt mål att skapa kontakter mellan människor från olika 

delar av världen resulterar alltså i detta fall till att respondenten ser yrkesmässiga möjligheter.  

En tolkning kan vara att hon på så vis hoppas kunna dra nytta av ett kontaktnät som den 

nyinvandrade har i sitt hemland. Det är rimligt att anta att en nyinvandrad har ett mindre 
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utbyggt kontaktnät i Sverige än en som bott här en längre tid. Däremot har den nyinvandrade 

antagligen i högre utsträckning ett mer utbyggt kontaktnät i sitt hemland. Störst behov av ett 

kontaktnät har människor där de lever och verkar, men vår respondent (6) som i framtiden 

vill arbeta internationellt, ser den nyinvandrades kontaktnät i dennes hemland som en resurs. 

Tillgång till resurser är något som enligt Blau (1986:20ff) ökar den sociala attraktionen. 

Kontaktnätet är en resurs som respondenten i det här fallet vill ta del av, och den 

nyinvandrade blir därmed socialt attraktiv för henne. En annan tolkning kan vara att 

respondenten ser en möjlighet i att lära känna en person från ett land och därigenom få de 

värdefulla kunskaper om ett annat land som vi avhandlade i avsnittet om kunskap.    

 

Genom meriten att ha varit verksam inom Röda Korsets fadderverksamhet och kontakterna 

som det har gett upplever sig respondenterna få fördelar på arbetsmarknaden. Detta skiljer 

dessa respondenter åt från Habermanns (2001:192) informanter, som värderade betydelsen för 

karriärmöjligheter lågt. Att mentorskap kan vara fördelaktigt för karriären genom att det 

uppfattas som något positivt av andra, är någonting som Ragins & Scandura (1999:509) tar upp 

i sin forskning kring fördelar och nackdelar kring mentorskap. Detta bekräftar vårt antagande 

om likheterna mellan Svenska Röda Korsets fadderverksamhet för nyinvandrade och 

mentorskap. Förbättrade karriärmöjligheter genom att tillhöra en internationell organisation 

eller genom att det framgår av en meritlista att man har arbetat frivilligt, blir i detta fall ett 

konkret utbyte. Respondenterna tror att det kan innebära att de i framtiden får ett jobb som de 

annars inte skulle ha fått.   

 

8.2.4 Gemenskap inom organisationen  

Våra respondenter träffar inte andra faddrar i så stor utsträckning. Vänner och gemenskap 

inom organisationen i stort är inte heller något som tas upp som betydelsefullt. En respondent 

har dock genom sitt engagemang träffat en god vän inom Röda Korset som var anställd inom 

organisationen:  
…hon och jag kom väldigt nära och vi hade otroligt gemensamma intressen och 
första mötet var det meningen att vi skulle träffas i ungefär en halvtimma och vi satt 
där typ i tre timmar… det var en riktig sån här bra vänskap, och ja, hon inspirerade 
mig nåt otroligt och jag hoppas att jag kunde dela med mig av min energi som jag 
har till henne…(6) 
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I vårt material finns tendenser som pekar på att den frivillige är mer ensam i sitt engagemang 

än i andra frivilligverksamheter genom mindre kontakt med andra frivilliga. Gemenskapen 

med andra frivilliga blir alltså inte en intäkt som kommer att ha betydelse i de flesta frivilligas 

beslut om att delta i verksamheten. I den tidigare forskningen (Habermann, 2001:287; Rubin, 

2000:176f) om drivkrafter till frivilligt arbete tas ofta gemenskapen med andra frivilliga upp 

som betydelsefull. Att den verksamhet som vi valt att studera har en speciell utformning, där 

social gemenskap med andra frivilliga inte automatiskt är en del, kan vara en förklaring till att 

just den drivkraften inte dykt upp i vårt material. Den speciella utformningen kommer också 

att innebära att människor som funderar på att engagera sig i frivilligt socialt arbete och som 

även ser den sociala gemenskapen med andra frivilliga som något värdefullt, kommer att bli 

mindre benägna att välja just fadderverksamheten. Att gemenskap som drivkraft, vilken 

beskrivs som viktig i tidigare forskning om annat frivilligt arbete (ibid.), inte förekommer i så 

stor utsträckning i vårt material, innebär att andra drivkrafter måste vara desto mer 

betydelsefulla.  

 

8.2.5 Man blir beundrad 

Flera respondenter påpekade att det i andras ögon kanske sågs som positivt att de var 

engagerade i verksamheten. Status, vilket var ett ord vi använde i intervjun, tyckte dock 

många var ett uttryck som klingade falskt. Inte heller rollen som hjälte eller hjältinna var 

något som respondenterna ville identifiera sig med. Dels därför att engagemanget inte sågs 

som en särskilt stor insats, och dels för att det egna utbytet var så pass tydligt. Engagemanget 

sågs inte som en uppoffring. Hjälterollen skulle, om den tillskrevs de frivilliga, i så fall bygga 

på ett missförstånd om att det var en uppoffring. Beundran från andra och ett väckt dåligt 

samvete hos andra var dock något som flera kände igen:  
...att folk bara ”åh gud! Hur har du tid? Vad duktig du är!” eller inte duktig men 
”vad fantastisk du är!”. Att man gör en sådan grej. De kan nästan få lite 
skuldkänslor, att de själv inte gör någonting. (3) 

 

En annan respondent tycker inte att han borde beundras, men att andra gott kunde engagera 

sig ändå: 
Jag tycker inte det är någon jättespeciell grej att göra, utan det är väl egentligen att 
andra skulle göra sådana här saker mer då i såna fall, utan att jag skall behöva slå 
mig för bröstet och känna att jag är så duktig för det. (9)   
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Socialt kapital är något som enligt Coleman (2000:19) underlättar en aktörs handlingar, 

genom att ett förtroende är uppbyggt. Beundran, att andra ser upp till en individ, kan ses som 

en form av socialt kapital, genom att andra då kanske i större utsträckning lyssnar på vad hon 

har att säga och möter henne med respekt. Genom att den frivillige beundras kan hon på så vis 

lättare uppnå sina mål. När den beundran som respondenterna beskriver övergår i dåligt 

samvete hos andra är det dock tveksamt om handlingar underlättas. I stället kan den frivillige 

då uppfattas som någon som vill vara förmer än andra, vilket skulle kunna skapa antipatier 

mot den frivillige och minska det sociala kapitalet. Detta är inget resonemang som våra 

respondenter givit uttryck för, men kan inte helt uteslutas.   

 

Det dåliga samvetet hos andra och den beundran som beskrivs tyder på att våra respondenter 

inte ingår i sociala sammanhang där det är en norm att engagera sig frivilligt. Sociala 

förväntningar från omgivningen som drivkraft till att engagera sig frivilligt är heller inget som 

respondenterna tar upp. I den tidigare forskning av Rubin (2000:228) och av Knoke & 

Wright-Isak som Habermann (2001:57ff) tar upp fungerar däremot sociala förväntningar som 

en drivkraft till frivilligt engagemang.  

 

I våra respondenters fall skulle alltså det sociala trycket på att engagera sig inte vara 

utmärkande eller fungera som en drivkraft. Det normala är då att inte engagera sig och den 

som då ändå gör det är den som sticker ut. Att bryta mot normen kan ses som en kostnad, 

genom de antipatier som det kan skapa, men också som en intäkt hos de frivilliga genom att 

de beundras. Huruvida något upplevs som en kostnad eller en intäkt påverkar balansräkningen 

som avgör om interagerandet skall fortgå eller inte (Engdahl & Larsson, 2006:90f). Man 

skulle kunna tänka sig att den individualism som Webb (2006:16) beskriver vara utbredd i det 

moderna samhället gör det mindre obekvämt att bryta mot normen. Våra respondenter tar upp 

att de inte vill bli sedda som hjältar, men uttrycker inte heller på något vis att detta att sticka 

ut skulle hindra dem från att engagera sig.   

 

8.2.6 Tillfredställelse i att göra något 

Flera av våra respondenter är antingen pensionärer eller studenter. Ett antal var också 

föräldralediga, och hade då kunnat kombinera fadderskapet med barnen genom att barnen 

följde med när respondenten träffade den nyinvandrade. Detta kan tolkas som att 
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respondenterna var personer med mer eller mindre ”tid över”. Å andra sidan gav de flesta 

dock ett intryck av att vara aktiva även i övrigt genom olika typer av engagemang. Hos flera 

framträdde även ett behov av att ha något att göra som en drivkraft. Tiden, eller snarare 

bristen på tid, var dock ändå något som framstod som problematiskt hos flera av 

respondenterna. Många menar ändå att engagemanget är något man får ta sig tid till och 

prioritera. Hos vissa var dock tiden inte alls något problematiskt, utan de hade den tiden. En 

respondent som bor ganska långt ifrån staden, ser engagemanget som en anledning att 

”komma utanför skogen” (4). Även värdet av att känna sig behövd är något som flera 

respondenter tar upp: 
På något vis så är det något själviskt. Ja på nåt vis vill jag ha någonting va. Och det 
kan vara att ha någonting att göra, jag kan känna mig behövd. (1) 
 
…jag behöver nog känna att någon är lite beroende av mig, att det spelar någon roll 
om jag dyker upp eller inte eller ja… att jag blir viktig liksom. (8) 

 

Ett dominerande intryck hos respondenterna var att de upplevde en tillfredställelse av att 

någon annan hjälptes av deras insatser. Framsteg med det svenska språket, en etablering på 

arbetsmarknaden och välmående var några exempel på sådant som respondenterna tog upp 

gav dem en tillfredställelse att se hos den nyinvandrade:  
Jag mår bra av att X lär sig svenska… att se att hon liksom får svar på alla sina 
frågor som hon kanske annars inte skulle få svar på. Och jag ser ju att hon mår bra 
/…/ Det känns bra i hjärtat. (4) 
 
Det ger mig en tillfredsställelse va. Och når man ett bra resultat, ja då känns det ju 
jättebra va. (1) 

 
Många mår ju bra själva av att göra bra för andra, och jag är väl lite av en sådan 
människa också, att jag får näring av att någon annan får näring av mig.(7)  
 

Tacksamhet från de nyinvandrade som respondenterna var faddrar åt var också något som 

togs upp av flera. Denna kunde uttryckas på många olika sätt, men verkade viktig för att 

faddrarna skulle kunna fortsätta känna meningsfullhet i att engagera sig:  
Att bara kunna se i några ögon, att någon säger eller menar ”det här var bra”. Dom 
behöver inte tacka, det räcker med att titta /…/ alla är inte verbala. (1) 
 

Tacksamheten som respondenterna beskriver är ett utbyte av abstrakt karaktär. Den beskrivs 

som positiv och vi tolkar detta som att det är en tillfredsställelse i att känna sig förtjänt av 

tacksamheten. Tillfredsställelsen är en känsla respondenterna beskriver. Känslan är avhängig 

den nyinvandrades välbefinnande, eller åtminstone respondenternas uppfattning om den 
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nyinvandrades välbefinnande. Den tidigare forskningen (Anker & Koch-Nielsen, 1995:26; 

Habermann, 2001:57ff; Jeppsson Grassman, 1993:89; Rubin: 2000:164ff) har även den 

kommit fram till att denna form av drivkraft upplevs som mycket viktig, eller till och med 

avgörande i frivilligt arbete. Denna drivkraft är det som kommer närmast det som kallas 

altruism.  Vi har i vår studie ändå kunnat konstatera att respondenterna i samtliga fall på olika 

sätt ger uttryck för ett personligt välbefinnande i att de gör något som de tror leder till en 

förbättrad livssituation för den nyinvandrade, och vi ser den därför som en drivkraft som kan 

analyseras utifrån den rationella valhandlingsteorin. Detta är ett resonemang i linje med 

Wuthnow (1991:87), som talar om tillfredställelsen i att hjälpa andra som någonting 

egennyttigt. Detta förminskar inte på något sätt den nytta och glädje engagemanget kan 

innebära för den nyinvandrade. Många av respondenterna är mycket väl medvetna om att de 

själva mår bra av att göra något för någon annan. Det är även en förväntad upplevelse för de 

flesta. De går in i engagemanget med en vilja av att göra någonting, även om de inte vet exakt 

vad det är som de kan hjälpa till med. Det verkar som att respondenterna vill göra någonting 

meningsfullt med sin tid, och genom tillfredställelsen de får av att känna att de gör något bra 

för någon annan, upplever de att det de gör har en mening.  

 

Om man ser det av respondenterna upplevda hjälpbehovet hos den nyinvandrade som en 

resurs, då respondenterna har ett behov av detta hjälpbehov därför att de vill vara behövda, 

kan man se ett utbyte av engagemanget. Denna resurs, hjälpbehovet, är inte en klassisk resurs 

som den nyinvandrade kontrollerar, utan ett förhållande som kan resultera i ett utbyte för 

respondenterna, och därmed blir en resurs. Tid över kan vara en orsak till att behovet av att 

vara behövd uppstår hos respondenterna. Hos några respondenter var dock tiden en bristvara, 

och de fick prioritera sina aktiviteter för att hinna med sitt engagemang i fadderverksamheten. 

Detta innebär en kostnad i form av bortprioriterade aktiviteter. Dessa respondenter tyckte 

ändå att kostnaderna var acceptabla då utbytet var stort. Om de inte hade upplevt att utbytet 

vägde över kostnaderna hade inte interagerandet fortgått, om man utgår från den rationella 

valhandlingsteorin (Homans, 1961:186ff).  

 

En respondent benämner själv tillfredställelsen i att göra något för någon annan som en 

egennyttig drivkraft:  
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Sen är det ju självklart lite egoistiskt också… det är ju en tillfredställelse för mig att 
kunna göra henne glad, och att hon mår bra. (3) 
 

8.2.7 Egennytta och altruism 

Respondenterna talar både om egennyttiga och altruistiska drivkrafter till engagemanget:  
Det är ju de egoistiska skälen, personlig utveckling och CV kan man ju sammanfatta 
det som. Eh… men sen också då de andra skälen. Det är ju liksom att man vill ju 
vara… man vill ju hjälpa så klart alltså det är ju… annars så skulle jag ju inte vara 
här, då skulle jag ju eh… göra någonting annat, men att… och som sagt, jag skulle 
ju sluta om det inte kändes att jag var till hjälp. Jag måste ju hela tiden hjälpa 
människor. (6)  
 

En respondent beskriver varför man börjar engagera sig och särskiljer det från varför man 

fortsätter på ett sätt som motsäger det Habermann (2001:54f) tar upp att Wollebaek, Selle 

och Lorentzen i sin forskning kommer fram till, nämligen att altruistiska drivkrafter ofta är 

det som initierar ett engagemang, och att andra mer egennyttiga drivkrafter får större 

betydelse med tiden. Respondenten menar tvärtom att han på ett egennyttigt vis ville stilla sin 

nyfikenhet när han började engagera sig i fadderverksamheten.  
I änden så när man hoppar på det här så gör man det väl nästan lite egoistiskt. Nej, 
men… att man tycker att det här ger mig något. Sen fängslas du av någonting annat. 
Men just att du gör det första gången. Det verkar spännande då, det är väl egoism? 
(2) 

 

Våra respondenter uttrycker alltså egennyttiga drivkrafter, även om några inte vill begränsa 

sig till det. Tidigare forskning om frivilligt arbete visar inte samma mönster. Även om den 

tidigare forskningen kartlagt en rad drivkrafter som kan tolkas som egennyttiga (Anker & 

Koch-Nielsen, 1995:26; Habermann, 2001:57ff; Jeppsson Grassman, 1993:89; Rubin: 

2000:176), så saknas formuleringar av de frivilliga själva i termer av egoism. Att våra 

respondenters svar skiljer sig från vad tidigare forskning visat kan bero på att 

fadderverksamheten är en frivillig social verksamhet där det egna utbytet betonas i det 

informationsmaterial som finns (Röda Korset Arvika; Röda Korset Kalmar; Röda Korset 

Karlstad; Röda Korset Uppsala, 2008) och att det därmed skulle vara mindre tabubelagt att 

uttala egennytta. Dekker & van den Broek (1998:20) hittade inte stöd för sin tes att frivilliga i 

ett modernt land skulle ha mer egennyttiga drivkrafter än i ett traditionellt land. Till skillnad 

från dem hittade vi alltså egennyttiga drivkrafter i hög utsträckning i 2000-talets Sverige, som 

är ett, med deras mått mätt, modernt land (Dekker & van den Broek, 1998:24). Vårt material 

stödjer med andra ord deras tes.  
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Det som respondent två ovan kallar ”någonting annat”, något utöver egennyttan, är något som 

flera respondenter tar upp. Respondent sex försöker ovan förklara detta ”någonting annat” 

närmare genom att relatera det till egennyttan. Det respondenterna talar om som ”någonting 

annat” kan tolkas som altruism. Respondenterna uttrycker en vilja att det skall finnas något 

utöver egennytta, även om de inte förnekar att egennyttiga drivkrafter finns. Flera hävdar 

alltså att detta ”någonting annat” finns, även om de har svårt att sätta ord på det. Det 

”moraliska ansvar” som Habermann (2001:235) menar uppstår i mötet mellan frivillig och 

hjälpmottagare kan också vara det som respondent två talar om. Vi kan dock se en slags 

egennytta i detta också. Det personliga mötet gör att den frivillige får en relation till den som 

hon engagerar sig för, och därmed blir det kanske för en vän som hon engagerar sig. Jeppsson 

Grassman (1993:89) tar upp familjens intressen som egennyttiga drivkrafter. En vän kan 

liknas vid en familjemedlem. Att engagera sig för en familjemedlem eller en vän kan därmed 

tolkas som något man gör av egennyttiga snarare än altruistiska skäl.  

 

Andra respondenter talar om värderingar som drivkrafter. Respondent fem menar att det är en 

slags värdering att vilja hjälpa andra som är en av anledningarna till att hon börjat engagera 

sig. Alla människors lika värde är en annan värdering som flera tar upp som en drivkraft till 

att engagera sig: 
Alltså, alla människors lika värde, om man säger så, är ju en värdering som går 
igenom ganska mycket, och det gäller väl i ett sådant här fall (fadderverksamheten) 
att som ny här i Sverige kanske man behöver hjälp, för det är inte alltid dom blir 
behandlade som lika värda. (9) 

 

Att engagera sig frivilligt med den här värderingen som grund kan ses som altruistiskt. 

Sammantaget kan man säga att alla utrycker viljan att hjälpa andra som en drivkraft på ett 

eller annat vis. Viljan att hjälpa kan tyckas vara en självklarhet i sammanhanget, men 

framkom ändå i varierande grad hos de olika respondenterna. Det kan bero på till exempel att 

respondenterna tycker den är så självklar att man inte behöver orda mer om den, eller att man 

inte vill framstå som egennyttig, och därför är noga med att påpeka just viljan att hjälpa andra. 

Alla respondenter har dock väldigt mycket att berätta om sådant som kan klassas som 

egennyttiga drivkrafter. Tillfredställelsen i att göra något bra för någon annan, som vi i denna 

studie diskuterat som en egennyttig drivkraft, är intimt förknippad med det man normalt 

menar med altruism. Tidigare forskning talar om denna drivkraft som mycket viktig. Att 
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analysera altruism utifrån rationell valhandlingsteori är svårt, därför att teorin förutsätter att 

handlingar utförs därför att de gynnar aktören. Om man likt Homans (1961:79) löser detta 

genom att definiera altruism som något som kan gynna även aktören själv blir det lättare att 

diskutera, men det innebär också att man förkastar tanken på att någon någonsin skulle göra 

något enbart för någon annans skull.  

 

8.3 Engagemangets betydelser för den nyinvandrade och för samhället 
Vi frågade våra respondenter om deras engagemang hade en samhällsbetydelse, om det kunde 

ses som en protest, eller om det fyllde behov som inte tillgodosågs av någon annan. Även 

betydelsen för den nyinvandrade diskuterades. Betydelsen för samhället och betydelsen för 

den enskilde nyinvandrade upptäckte vi dock vara intimt förknippade med varandra och gick 

inte att helt skilja åt. Vi kommer därför att diskutera dem parallellt.  

 

8.3.1 Missnöje med hur samhället ser ut 

En drivkraft till engagemang i fadderverksamheten skulle kunna vara att man såg ett behov i 

samhället som inte tillgodosågs. Många tillbakavisade att deras engagemang skulle vara en 

protest mot en dåligt fungerande invandringspolitik. Flera uttryckte dock på olika sätt ett 

missnöje med dagens situation.   
…det främsta syftet var ju inte att det är en protest, men givetvis så ligger det ett 
visst missnöje med hur det ser ut. Ligger ju i grunden liksom. Att man ser att det 
saknas någonting och att det behövs. Mötesplatser och så. (7) 
 
…det finns ju en anledning till att vi behövs, och det betyder ju att det finns en lucka 
i samhällets mottagande av flyktingar och invandrare.(6) 
 
Jag tycker att man kan ta hit folk alltså, nu är det ju så att man har bestämt sig för 
att man skall ta hit folk. Då får man väl ta hand om dom. Annars får man väl lägga 
locket på. (2) 
 

En respondent tar upp frivilligorganisationers roll i samhället som något som kan vara 

problematiskt:  
Om politikerna tycker att vårt arbete fyller deras uppgift då… Det är ju negativt, och 
det kan jag kanske känna tendenser av att det finns idag… att ”de ideella 
organisationerna och så vidare, de fyller den här luckan med att ta emot och 
hjälpa… och svenska kyrkan sköter den uppgiften också, så nu slipper vi politiker ta 
det ansvaret.” (6) 
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En respondent berättar en historia om en högutbildad invandrad kvinna han mött, och vars 

öde har påverkat honom starkt. Han beskriver hur hon blivit förnedrad i mötet med svenska 

myndigheter:  
Och hon berättade ungefär så här: /…/ ”Vet du vad jag gör här? Jag får gå om och 
om på SFI. För en tid sen skulle vi lära oss att cykla, många muslimska kvinnor kan 
ju inte cykla. Och herr X”, sa hon ”för någon vecka sen hade vi genomgång om 
menstruationsprodukter. Vad ska jag? Jag är en modern kvinna? Varför blir jag 
behandlad på detta sätt?” Det tog tag i mig. /…/ Ja här ser vi då, kommunen har 
inte tagit vara på den här kvinnans kapacitet. Arbetsförmedlingen har inte gjort det. 
/…/ Jag ser det att hon var förnedrad. Vi hade alltså inte resurser att ta hand om 
henne på rätt sätt, utan hon pacificerades. (1)   

 

Liksom vad tidigare forskning (Anker & Koch-Nilesen, 1995:26) om frivilligt arbete visar 

kan sedda behov i samhället fungera som en drivkraft för våra respondenter. Habermann 

(2001:57ff) tar upp Knoke & Wright-Isaks forskning om utilitaristiska drivkrafter som kan 

innebära att bringa maximal nytta för andra. Detta är ett resonemang som kan kopplas till 

betydelsen för den nyinvandrade och för samhället. Våra respondenter har ett missnöje med 

hur den nyinvandrade tas emot och med hur samhället fungerar. Ett sätt att hantera missnöjet 

är att engagera sig i fadderverksamheten, endera genom att man faktiskt tror att engagemanget 

kan leda till förbättring för andra, eller genom att man åtminstone får ge sitt missnöje till 

känna, även om protest är ett ord som många upplever vara för starkt. Missnöjet blir då en 

drivkraft som kan leda till nytta för någon annan, men samtidigt kan man fråga sig vilket 

behov som fylls hos den frivillige. Att inte få möjligheten att uttrycka sitt missnöje skulle 

kanske vara en uppoffring, en kostnad. Engagemang har då en betydelse för den nyinvandrade 

och för samhället, men även en betydelse för den frivillige själv, i form av att denna kostnad 

minimeras.       

   

8.3.2 Lilla jag 

Trots att man alltså ser sitt engagemang som delvis sprunget ur ett samhällsengagemang, så 

har många av våra respondenter svårt att se sitt eget engagemang som betydelsefullt i 

samhället i stort. Misstron till möjligheten att förändra känns igen från Habermanns 

(2001:192) danska studie om drivkrafter till frivilligt arbete. Den här respondenten har tankar 

kring var man har och inte har möjlighet att förändra: 
…men jag vet inte om jag , lilla jag egentligen gör så stor skillnad (för samhället), 
men i alla fall nåt… Det kanske inte görs på Röda Korset, det kanske görs längre 
upp i regering och riksdag i diskussioner (5) 
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Samma respondent har ändå en förhoppning om att kunna påverka samhället: 
 
Jag hoppas att mitt engagemang och organisationen bidrar till att ta bort gränser 
och barriärer…(5)  
 

Det fanns alltså en ambivalens om huruvida den egna insatsen kunde ha en inverkan på 

samhället. Man kunde se sin egen insats som värdefull, men upplevde att avståndet från sin 

egen insats för en människa till politiskt inflytande var stort. Många menade att insatsen var 

på individnivå, att hjälpa en medmänniska, och inte något som hade så mycket med ett större 

sammanhang att göra: 
…jag skall bara hjälpa den familjen. (4) 
 
Vad jag gör så tänker jag inte så mycket på något sådant (betydelse för samhället) , 
utan jag gör det ju för honom liksom. (9) 
 
Jag är mer individfokuserad, att man kan ge stöd och möta människor på 
individnivå. För att det som sagt är i liten skala och det finns väldigt begränsat med 
resurser. Så man är ju realistisk och ser att det går ju inte att göra 
samhällsförändringar. Men det ena leder ju till det andra och man vet ju aldrig vilka 
dörrar man kan öppna…(7) 

 
Det moderna samhälle Webb (2006:16) beskriver har starka inslag av individualism. Dekker 

& van den Broek (1998:20) antar att modernitet kan resultera i mer egennyttiga drivkrafter 

till frivilligt arbete grundat på ett resonemang om samma individualism. Vår studie visar på 

en individorienterad syn på frivilligt socialt arbete. Att denna individorientering kan ha något 

med moderniteten att göra framstår som följdriktigt genom att individualismen betonas i det 

moderna samhället. Att våra respondenter inte ser kollektiv strävan som realistiskt är också 

det symptomatiskt för det moderna samhälle som Webb (2006:16) beskriver. En del av de 

respondenter som inte såg sin egen insats som betydelsefull för samhället såg ändå att om fler 

engagerade sig så skulle det kunna ha en inverkan på samhället: 
…om det satt tusen (faddrar) som satt och jobbade med det här, om vi säger… varje 
kväll i Sverige så skulle man säkert spara en jäkla massa pengar… (2) 
 
Det krävs nog andra sätt för att få bättre eller högre integration. Det är klart att det 
är viktigt också, om många fler gör det så är det ännu bättre. Men ja, i stort sett så 
så behövs det andra åtgärder också. (9)  
 

Det tonfall som denna tanke uttrycktes med gav dock intrycket av att det sågs som ett 

osannolikt framtidsscenario. 

 

En annan, mer självsäker syn på sin möjlighet att påverka fanns ändå. Den respondent som 

representerar denna syn, är även politiskt aktiv och ser möjligheter genom detta:  
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…det här, det lilla jag gör nu, det påverkar ju min omgivning, det påverkar hans 
(den nyinvandrades) omgivning, det påverkar Röda Korset och Röda Korset 
påverkar ju politiker och så vidare. Alltså det är ju både på gräsrotsnivå och på 
lokal, nationell och på internationell nivå också. /…/ Så att när jag snackar med 
kommunpolitiker nu, då tar ju jag hela tiden fram det som jag får av X. Det han 
meddelar mig, det han visar mig. Hans perspektiv att se på saker och ting, det 
influerar ju mig. /…/ Och sen kan jag sprida över det till politikerna som verkligen 
kan göra någonting åt situationen med migrationspolitiken i Sverige.(6)  
 

För den här respondenten är utbytet tydligt då hon upplever att hon får inflytande, något som 

Blau (1986:20ff) menar kan vara ett utbyte i social interaktion. Här är det inte bara frågan om 

att få en tillfredställelse i att göra sin röst hörd, utan en bedömning att hon faktiskt kommer att 

kunna påverka politiker för att gynna sina politiska intressen. På så vis blir politiskt inflytande 

en drivkraft för henne.  

 

8.3.3 Ansvar 

En respondent tar upp samhälleligt ansvar som en drivkraft till engagemang och ger uttryck 

för en slags kollektiv skuld som hon vill ta sitt ansvar för: 
Om man anser att västvärlden har utnyttjat Afrikas resurser, och att de har det som 
de har det på grund av vår fåfänga och behov, då tycker jag att om man inte tar sitt 
ansvar då,  då tycker inte jag att  man kan stå för de mänskliga värden som vi borde 
ha, faktiskt. /…/så att om jag inte tar det ansvaret, då känner jag mig som en grå 
säck i ett hörn, jag förtjänar inte att kunna stå för de mänskliga värdena 
överhuvudtaget. Så givetvis, då får ju jag dåligt samvete, men det är inte 
samvetsgrejen som är det huvudsakliga. (6) 

 
En syn på samhället som något som vi alla måste bidra till, genom ett medborgerligt ansvar 

togs upp av flera respondenter:  
…alla måste ju vara med och påverka så att miljön för nyanlända människor blir 
positiv /…/ alltså vi måste ju hela tiden vara med och influera så att stämningen 
blir… för det är ju vi som är deras omgivning, så alla måste ju vara med, även om 
politiken är hur bra som helst. (6) 
 
Man kan ju alltid klaga på att Sverige borde göra mer, men samtidigt tycker jag det 
är svårt att lägga allting på samhället. Samhället är ju ändå vi /…/ Det (att det är en 
protest) tycker jag inte, jag tycker snarare att jag drar mitt strå till stacken. (3)  
 

En del menar att de i och med de resurser de har och den situation de befinner sig i, genom en 

väldigt liten insats, ändå kan hjälpa mycket. Detta ger dem ett ansvar att ta vara på 

möjligheten att engagera sig:  
Jag ser folk som är invandrare framför mig. Min bedömning är att dom har en 
mycket stor potential, eller har en potential till någonting. Men dom har inte hittat 
nycklarna. Kan jag vara den som hittar rätt nyckel, eller rätt för att de skall kunna 
gå vidare… det skulle kännas jättebra. Jag har haft och har väl delvis ett ganska 
hyggligt kontaktnät. (1) 
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Det är så lite man behöver göra för att kunna hjälpa till så mycket. (3) 

 
Respondent två som har ett långt yrkesliv bakom sig beskriver: 

Man är gammal byråkrat, man vet rätt väl hur man skall vara och snurra för att det 
skall hända någonting då va. (2) 

 

Några respondenter tar upp resonemanget att om man själv hade varit i samma situation, så 

hade man velat se att någon ställde upp på samma sätt som de nu gör. Vårt intryck var att 

detta upplevdes som något som förpliktigar till engagemang:  
Och jag kan föreställa mig själv en omvänd situation att om man skulle behöva fly 
till ett annat land, främmande kultur, hur mycket det skulle betyda att få kontakt med 
någon som kommer därifrån. (7) 
 
… om jag hade kommit till ett nytt land, hade det känts fint om någon hade 
engagerat sig för mig, så att jag skulle komma in i samhället. (4) 
 

Ragins & Scandura (1999:504) kommer i sin forskning om mentorskap fram till att de som 

själv tidigare haft en mentor i större utsträckning blir mentorer själva. Detta skulle kunna 

tolkas som en känsla av att de tar sitt ansvar. Våra respondenter har inte själva haft erfarenhet 

av vara nyinvandrade och ha en fadder, men kan leva sig in i situationen där de själva är i 

behov av det, vilket ger dem en känsla av ansvar. Detta kan tolkas som att en empatisk 

förmåga hos människor, plus en positiv inställning till att själv få en fadder om man skulle 

hamna i ett främmande land, gör dem mer benägna att engagera sig som faddrar. Att känna ett 

ansvar, och ändå inte ta det, skulle kunna leda till ett dåligt samvete. Detta är en kostnad för 

våra respondenter. Den kostnad det skulle innebära att inte ta sitt upplevda ansvar undviks 

genom engagemang i fadderverksamheten. Tidigare forskning om samvetet som en drivkraft 

till frivilligt arbete visar att samvetet kan ha betydelse (Rubin, 2000:176f). Även om samvete 

inte var ett ord som våra respondenter använde framstod ändå känslan av ansvar som en tydlig 

drivkraft.  

   

8.4 Ömsesidighet 
Enligt rationell valhandlingsteori skulle ett socialt samspel inte existera om inte båda parterna 

fick ett utbyte av att interagera socialt med varandra (Homans, 1961:186ff). 

Fadderverksamheten existerar. Det borde då innebära att utbytet är ömsesidigt. I de 

informationsfoldrar från Röda Korsets lokalorganisationer (Röda Korset Arvika; Röda Korset 

Kalmar; Röda Korset Karlstad; Röda Korset Uppsala, 2008) som vi tagit del av betonas även 
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ömsesidigheten i fadderskapet, där meningen är att både faddern själv och den nyinvandrade 

skall få ett utbyte genom fadderskapet. Mycket av det som kommit fram under intervjuerna 

handlar även om fördelar både för faddern själv och för den nyinvandrade. Flera respondenter 

påpekar också ömsesidigheten i fadderskapet. Den respondent som även var aktiv som 

frivilligledare för fadderverksamheten har en klar bild över hur man som fadder bör se på 

ömsesidighet: 
Det skall inte vara… alltså en fadder skall ju inte bara ge utan man skall ju också få 
minst lika mycket tillbaka som man ger, det skall vara ett utbyte, och det skall man 
vara intresserad av för att bli fadder. Det skall inte vara någon… alltså att man ser 
på det som att jag ställer upp och hjälper dom här liksom för deras skull. Man skall 
också vilja få ut någonting av det själv. (7) 
 

En annan respondent beskriver även hon ömsesidigheten: 
Det går ju ut på det här ömsesidiga, dels att man är kontaktperson då, eller vän, åt 
en flykting som kanske inte har så… vänner, eller inte vet vilken plats de skall ha i 
samhället eller var de skall vända sig med vissa frågor/…/ och den andra biten är ju 
då för mig som gör det här, ett kulturellt utbyte, få möta människor och kulturer 
då… och utveckla mig själv, genom att jag hjälper någon. (3) 

 
Hos en respondent, som i och för sig ser fördelar för sin egen del genom nya kunskaper, finns 

ändå en uttalad ickeömsesidighet i relationen: 
Jag förväntar mig inte att han skall ge mig så mycket så att säga, utifrån vad jag kan 
ge honom, utan att vara kaxig då.(2)  
 

En annan respondent har en mer omhändertagande inställning till fadderskapet, även om det 

är tydligt genom hela intervjun att även hon får ett personligt utbyte av sitt engagemang: 
…jag ville ta hand om någon. (4) 
 

Detta förhållande kan vara en följd av en upplevd snedfördelning av resurser. Respondenten 

ser inte den nyinvandrades resurser som värdefulla, förutom då eventuellt hjälpbehovet, om 

man definierar det som en resurs. Vi upplever det här som just det som Röda Korset genom 

sin beskrivning av verksamheten försöker undvika genom att betona ömsesidigheten. Man vill 

lyfta fram resurser som finns hos både faddern och den nyinvandrade, och därigenom undvika 

att placera de nyinvandrade i en offerroll. På så vis leder resonemanget till att ju mer 

egennyttiga drivkrafter faddrarna har till sitt engagemang, desto mer resurser tillskriver man 

den nyinvandrade.  
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8.5 Sammanfattning av resultatet 
Vi har under arbetet med att förstå drivkrafterna bakom frivilligas engagemang i Röda korsets 

fadderverksamhet för nyinvandrade upptäckt en mångfald av betydelser. Vi ser de positiva 

betydelserna som möjliga drivkrafter och de negativa som hämmande för ett fortsatt 

engagemang. Genom att ett interagerande ger ett positivt utbyte för aktören, oavsett om man 

kallar detta altruistiskt eller inte, kommer interagerandet att fortgå (Homans 1961:51ff). Även 

om våra respondenter inte alltid sett dessa positiva betydelser som drivkrafter utan ibland som 

positiva bieffekter av engagemanget, ser vi det som en omöjlighet att deras vilja att fortsätta 

engagera sig inte skulle påverkas av dessa bieffekter. På detta sätt har vi inte skiljt uttalade 

drivkrafter från positiva bieffekter i vår analys av materialet.   

 

Det var genomgående hos våra respondenter att de på olika sätt hade en tanke bakom varför 

de engagerade sig. Denna tanke består i en vilja att hjälpa, som är den mest renodlat 

altruistiska drivkraften vi hittat i materialet. Wuthnow (1991:22ff) kommer fram till att de 

som är individualistiska också är de som högst värderar att hjälpa andra, och därmed 

samtidigt är de som är mest altruistiska. Detta resonemang visar på att individualism inte 

utesluter altruism. Detta kan jämföras med vårt material där både egennyttiga och altruistiska 

drivkrafter parallellt framstår som viktiga. Trots att respondenterna var anspråkslösa i sin 

ambition att bidra till en samhällsförändring fanns där ändå en underliggande vilja att bidra 

till ett annat samhälle som respondenterna saknar idag. Detta är dock inte oförenligt med en 

uttalad egennytta. Dels genom tillfredställelsen hos respondenterna i att hjälpa och dels 

genom alla de drivkrafter som inte har en altruistisk aspekt. Just kombinationen av drivkrafter 

är något som tidigare forskning också betonar (Anker & Koch-Nielsen 1995:85; Habermann, 

2001:201; Jeppsson Grassman, 1997:109; Rubin, 2000:92; Wuthnow, 1991:291ff). Dock har 

vi sett en mer uttalad egennytta hos respondenterna, än den tidigare forskningen gjort. 

Genomgående var att respondenterna inte undvek att beskriva sina egennyttiga skäl till att 

engagera sig, utan tvärtom mycket målande beskrev hur de lärt sig nya saker, fått nya vänner 

och fått förbättrade karriärmöjligheter. Ömsesidigheten betonades av respondenterna och 

bekräftas av mängden beskrivningar av egennyttigt utbyte för den frivillige. På det här sättet 

blir frivilligengagemang i fadderverksamheten ett rationellt val.  
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9 Slutdiskussion 
  

Vi kommer här att diskutera metodval, teorival och det huvudsakliga resultatet. 

 

9.1 Metoddiskussion och teoretiska överväganden 
Vi har genom vår studie kommit en bit på väg till vårt syfte med att förstå drivkrafterna 

bakom frivilligas engagemang i Röda Korsets fadderverksamhet för nyinvandrade. Någon 

total förståelse har vi inte uppnått, och det tror vi inte heller är möjligt. Drivkrafter är något 

som finns i en människa, och kan endast förmedlas genom hennes socialt konstruerade språk. 

Vi kommer sedan som forskare att socialt konstruera kunskapen om drivkrafterna. Detta 

begränsar våra möjligheter till total förståelse.  

 

Det finns andra metoder genom vilka vi hade kunnat uppnå en större förståelse för 

drivkrafterna till fadderengagemang och som vi gärna skulle se användas i framtida forskning. 

Vi hade kunnat intervjua andra personer och därigenom fått andra perspektiv på drivkrafterna, 

till exempel faddrar som avslutat sitt engagemang, de nyinvandrade som deltar i 

verksamheten och samordnare för verksamheten. Vi hade även kunnat göra intervjuerna 

djupare och gått mer in på hur de frivilligas liv i övrigt ser ut, för att på så sätt få en klarare 

bild av det sammanhang som de frivilliga verkar i. Allt detta hade kunnat ge oss en mer 

mångfacetterad förståelse av drivkrafterna. Den kvalitativa metoden har fungerat 

tillfredställande för att hjälpa oss uppnå vårt syfte att förstå drivkrafterna. När vi jämfört vårt 

material med tidigare forskning har vi känt igen många beskrivningar av drivkrafter, även om 

vi ser nyanser som är specifika för vår studie. Stor samstämmighet med olika data om samma 

fenomen är enligt Grønmo (2006:236f) ett tecken på hög validitet. Genom den dialog med 

respondenter som den kvalitativa metoden har inneburit har vi fått fram ett material där 

respondenterna själva beskriver betydelser och drivkrafter på olika sätt. En kvantitativ 

undersökning skulle istället kunna ge svar på frågor om utbredning av olika drivkrafter, men 

då uppstår problemet att det är forskaren som formulerar drivkrafterna och förståelsen kan då 

delvis gå förlorad.  
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Rationell valhandlingsteori som teoretiskt verktyg för att förstå drivkrafterna har fungerat bra 

för att uppnå vårt syfte. Ömsesidigheten har varit framträdande i vår förståelse av 

drivkrafterna, och den förutsätter ett utbyte, vilket även rationell valhandlingsteorin gör. En 

teori som tar sikte på hur strukturer kan påverka drivkrafter hade dock kunnat ge oss en annan 

förståelse för drivkrafterna. Vi tror att de rationella valen bland annat görs utifrån den 

påverkan som samhällsstrukturer har på individen. Strukturerna som vi anser kan påverka 

individens rationella val kan till exempel vara könsrelaterade, ekonomiskt relaterade eller 

klassrelaterade. I den här studien har vi dock inte valt att fokusera på vilken betydelse dessa 

strukturer kan ha för drivkrafter till frivilligt socialt arbete, utan har ett individfokus. Genom 

en kvantitativ studie hade vi kunnat ta reda på till exempel inkomst, hälsa och kön och 

därigenom dragit strukturella slutsatser, vilket också hade kunnat vara intressant för att förstå 

drivkrafterna. I en sådan studie hade det eventuellt varit lämpligare att använda en teori som 

inte bygger på en fri vilja utan på strukturella faktorer.  

 

9.2 Resultatdiskussion 
Huvudresultatet av vår studie visar på många olika egennyttiga, varav några även altruistiska, 

drivkrafter till engagemang men också att ömsesidigheten är en viktig del. Vår studie visar 

också på en mer uttalad egennytta gällande drivkrafterna i fadderverksamheten än i 

verksamheterna i tidigare forskning. Detta behöver dock inte betyda att våra respondenter är 

mer egennyttiga i sitt engagemang än andra frivilliga, men vi ser det ändå som intressant att 

formuleringarna i vårt material är så uttalat egennyttiga. Vi ser även tendenser till en 

individorienterad inställning när det gäller formuleringarna kring engagemangets betydelse 

för den nyinvandrade och för samhället. Förståelsen för drivkrafterna till fadderverksamhet 

har gett oss en tydlig bild av att fadderverksamheten skiljer sig åt från annat frivilligt socialt 

arbete, och därmed har vår studie nyanserat forskningen om drivkrafter till frivilligt socialt 

arbete. Den mer individorienterade inställningen till frivilligt socialt arbete vi har hittat kan ha 

negativa aspekter, men även positiva.  

 

Den individorienterade inställningen (jmfr. Webb, 2006) skulle möjligen kunna vara det som 

leder till den misstro till möjligheten att förändra samhället som vi sett tendenser till i vårt 

material. Man ser inte att många bäckar små blir en stor å. Vi ser i så fall detta som en negativ 
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aspekt, då den demokratiska principen om alla människors möjlighet till inflytande i 

samhället får minskad betydelse. Att inte tro att man kan göra någon skillnad kan bli en ursäkt 

för att inte göra något, som man annars hade känt ett medborgerligt ansvar att göra. Det 

innebär också att engagemanget blir en dimension fattigare för den frivillige, när det 

kollektiva strävandet inte är betydelsefullt. Våra respondenter har valt att engagera sig som 

faddrar trots att de inte har någon stark tro på att de kan bidra till den förändring som de alla 

ger uttryck för att de ändå vill ha. För dem är de individorienterade drivkrafterna fullt 

tillräckliga.  

 

Röda Korset betonar att de inte skall vara en ersättning till det offentliga välfärdssystemet 

(Qvarsell, 1993:228ff). Även om inte alla respondenter delar den, så uttrycks en oro över att 

frivilligt engagemang skulle kunna urholka politikers ansvar. Huruvida frivilliga ställer upp 

eller inte beror på vilka drivkrafter de har och på verksamheternas utformning. För att 

frivilligorganisationer skall kunna rekrytera frivilliga i det moderna individorienterade 

samhället kanske det krävs att det erbjuds ett egennyttigt utbyte? Fadderverksamheten 

framställs i informationsmaterial (Röda Korset Arvika; Röda Korset Kalmar; Röda Korset 

Karlstad; Röda Korset Uppsala, 2008) som en ömsesidig verksamhet där faddern får ett utbyte 

av att delta. Hur det verkligen förhåller sig med ömsesidigheten är svårt att uttala sig om. 

Respondenterna kanske formulerar sig på ett sätt som det förväntas av dem, och de 

nyinvandrades egna formuleringar av utbytet har vi i denna studie inte alls berört. Våra 

respondenter bekräftar dock ömsesidigheten i sina formuleringar. På så vis tror vi att 

fadderverksamheten hävdar sig bra i ett modernt samhälle genom att den erbjuder de frivilliga 

ett tydligt utbyte, som inte bara bygger på altruism. Det finns ändå problematiska aspekter av 

de individorienterade drivkrafterna. En verksamhet som bygger på frivilliga krafter kan aldrig 

vara en rättighet för någon, utan en möjlighet som finns beroende på om någon frivillig ställer 

upp eller inte. Om en frivilligverksamhet inte har resurser att förmedla till den frivillige, 

endera genom att hjälpmottagarna inte har resurser av olika slag eller genom att utformningen 

av verksamheten inte skapar resurser, så kommer engagemanget att upphöra. Hjälpmottagarna 

kommer då inte att få någon hjälp på frivillig väg. Enligt kommunernas riktlinjer skall behov 

styra den hjälp man har rätt till (Socialtjänstlagen, SFS 2001:453). Denna princip är svår att 

tillämpa i frivilligorganisationers sociala arbete, då det bygger på att en frivillig ställer upp, 
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vilket innebär att den frivillige själv har makten att avgöra vilken verksamhet och därmed 

även vilken målgrupp hon vill engagera sig för.   

 

Trots de negativa aspekter som vi här tagit upp ser vi även positiva aspekter med den 

individorienterade inställningen som bland annat innefattar egennyttiga drivkrafter. 

Ömsesidigheten som kommer utav att egennyttiga drivkrafter sätts i fokus (jmfr. Habermann, 

2001:241ff) leder till en, som vi ser det, sympatisk människosyn. Man ser alla människors 

resurser och vill genom ömsesidig nytta ta vara på dem. På detta sätt uppvärderas 

hjälpmottagarna som berörs av det frivilliga sociala arbetet. Att individualism skulle leda till 

att alla bara tänker på sig själva ser vi som en felaktig slutsats. Istället kan tillfredställelsen i 

att hjälpa andra fungera som en mycket viktig egennyttig drivkraft (jmfr. Wuthnow, 1991:87). 

Vi tror inte att de individorienterade drivkrafterna till frivilligt socialt arbete utesluter altruism 

då våra respondenter beskriver altruism som i allra högsta grad aktuellt även om de samtidigt 

har uttalat egennyttiga drivkrafter.      

 

Inställningen till hjälpmottagaren som kommer av att se det frivilliga engagemanget som 

något ömsesidigt, där man får ett utbyte skulle vara ett intressant objekt för framtida 

forskning.  Asymmetrin i hjälparrelationen tonas då ner och hjälpmottagaren tillskrivs 

resurser. Hur kommer denna inställning till hjälpmottagaren till uttryck i det frivilliga sociala 

arbetet?  
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Bilaga 1 

 

Hej! 
 
Vi är två socionomstudenter vid Växjö universitet som ska skriva c-uppsats nu i vår. Vi är 
intresserade av er lots/guide/fadderverksamhet för flyktingar, som är en verksamhet vi inte 
hittat så mycket information om. Vår plan är att kartlägga verksamheten eventuellt med hjälp 
av enkäter och/eller intervjuer med de som arbetar frivilligt som lotsar/guider/faddrar. 
Detaljerna för undersökningen är inte klara än, och vi försöker bilda oss en uppfattning om 
hur många som är engagerade i den här verksamheten och därför skickar vi ut ett mail för att 
kolla av läget. Har ni någon sådan verksamhet i er region? Hur ser den ut?  
 
Om du som får det här mailet inte är insatt i detaljerna, så vidarbefordra gärna detta mail till 
någon som vet mer. Om någon har litteraturtips i det här ämnet tar vi tacksamt emot det. 
 
Med vänliga hälsningar 
Maria Andersson och Moa Midböe 



Bilaga 2 
 

Intervjuhandledning 

Kort presentation av oss själva och studien.  

Sysselsättning? 

Är du engagerad i andra föreningar/organisationer/verksamheter också? 

Hur länge och hur mycket i så fall? 

Från och med nu vill vi att du svarar på frågorna utifrån ditt engagemang i 
fadderverksamheten och inte eventuellt övrigt engagemang. 

För att vi skall få ett sammanhang, skulle du kort kunna beskriva vem du är fadder för 
och den situation som han/hon befinner sig i.   

Känner du att du behövs för den du är fadder för? 

På vilket sätt i så fall? 

Hur länge har du varit aktiv? 

Utgår någon form av ekonomisk ersättning för ditt engagemang?  

Symbolisk ersättning? 

Kostnadsersättning?  

Om inte, tror du det skulle kunna göra att fler engagerade sig?  

Vad skulle du tycka om ekonomisk ersättning för att få fler att ställa upp?  

Vad brukar ni göra?  

Hur mycket tid ungefär ägnar du åt engagemanget? 

Tycker du att namnet på verksamheten passar bra för att beskriva vad du som frivillig 
gör? 

Vad går verksamheten ut på tycker du? 

Fanns det någon särskild anledning till att du valde just den verksamheten? 

Varför började du engagera dig som fadder för nyanlända inom röda korset? 

 Förväntningar innan? 

 Det viktigaste? 

Varför har du fortsatt?  

 Hur har förväntningarna uppfyllts?  



Det viktigaste 

Om du tänker mera specifikt på vad du själv får ut genom ditt engagemang, vad skulle 
du säga att du fått då?  

Har du lärt dig någonting?  

Socialt; vänner, kontakter? Bland dem du är fadder för? Inom organisationen? 
Spelar det någon roll vem du är fadder för? 

Värderingar? 

 Känslor? 

Status? Brukar du berätta om ditt engagemang? Brukar du få reaktioner från 
folk? 

Inflytande? 

Gott samvete? 

Vilken betydelse har då frivilligengagemanget för dig? 

Spelar detta någon roll för ditt engagemang? 

Självklart är fadderverksamheten något som kräver engagemang från både faddern och 
deltagaren. Om du tänker mera specifikt på vad den du är fadder för får ut genom ditt 
engagemang, vad skulle det vara?  

Har den du varit fadder för lärt sig någonting?  

Socialt; vänner, kontakter? 

Vilken betydelse har då frivilligengagemanget för den du är fadder för tror du? 

Spelar detta någon roll för ditt engagemang? 

Om du tänker mera specifikt på vad ditt engagemang kan bidra med till samhället i 
stort, vad skulle det vara i så fall? 

 Demokrati? 

Protest? 

 Integration? 

 Antirasism? 

Vilken betydelse har då frivilligengagemanget för samhället tror du? 

Spelar detta någon roll för ditt engagemang? 

Finns det något som är svårt eller problematiskt med ditt engagemang? 

Orken? 

 Att har man väl börjat engagera sig så förväntas man ställa upp?   



Hur påverkar detta ditt engagemang? 

Finns det några praktiska hinder för ditt engagemang? 

 Tiden? 

Hur påverkar detta ditt engagemang? 

Har du någon gång tänkt hoppa av/hoppat av? 

Om du får välja den största nackdelen du kan komma på, vilken skulle det då vara? 

Om du får välja den största fördelen du kan komma på, vilken skulle det då vara? 

Om du med egna ord skall beskriva vad som driver dig i ditt engagemang, vad skulle du 
säga då? 

Finns det är något annat du skulle vilja tillägga, något som inte kommit fram? 

Vilket år är du född? 

Kön 

Vi tackar för din medverkan. 



    åååå-mm-dd 

Bilaga 3 

 

Information till deltagare i intervjustudie om frivilligt engagemang 

Vi vill först och främst tacka för att Du tar dig tid att ställa upp för en intervju. Denna 
intervjustudie är en del av ett examensarbete inom socionomprogrammet som vi jobbar på 
under våren. Temat för uppsatsen är drivkrafter för frivilligt socialt arbete inom svenska Röda 
korsets fadder/guide/lots/mentorverksamhet för invandrare. Verksamheterna har olika namn 
på olika platser i landet, men går ut på att en nyanländ person i Sverige får en frivillig 
ickeprofessionell kontakt in i det svenska samhället. 

Mellan fem och tio personer kommer att intervjuas i flera olika städer. 

Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att vi inte kommer att avslöja 
identiteten på dig som deltar. Detta kommer att göras genom att vi fingerar namn och andra 
saker som skulle kunna röja identiteten, till exempel genom att vi inte nämner vilken stad du 
som deltar är verksam i.   

Intervjun kommer att spelas in för att vi inte skall riskera att missuppfatta någonting.  

Intervjun kan när som helst avbrytas om du av någon anledning skulle vilja det. 

Materialet kommer endast att användas till forskningsändamål.  

Den färdiga uppsatsen kommer att läggas ut på Växjö universitets hemsida för den som är 
intresserad av resultatet. Annars kan vi också skicka den via e-mail till dig om du vill. Har du 
några frågor eller funderingar innan eller efter intervjun så kan du höra av dig till oss när som 
helst, eller till vår handledare Marie Albertsson på telefon: xxxx xxxxx eller via e-mail: 
marie.albertsson@vxu.se

 

Med vänliga hälsningar 

 

Moa Midböe     Maria Andersson 

Telefon: xxx xxxxxxx   Telefon: xxx xxxxxx 

E-mail: moamidboe@hotmail.com   E-mail: mariahia@hotmail.com  
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