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Abstract 

Det svenska välfärdssamhället präglas av ett utbrett medborgerligt engagemang i form av ideellt arbete. Motivation till 

ett ideellt engagemang kan variera beroende på individ, situation och samhällskontext. Under 2015 kom en 

flyktingström till Sverige som innebar nya utmaningar för samhället. Många av flyktingarna ville inte söka asyl i landet 

och klassades därför som irreguljära flyktingar. Den svenska staten har inga direkta skyldigheter mot irreguljära 

flyktingar vilket skapade ett behov som ideellt engagerade fick täcka upp för. Trots avsaknaden av juridiska 

skyldigheter kände människor ändå en moralisk skyldighet att agera på ett sådant sätt som ansågs främjade för 

allmänhetens bästa. En ideell handling kan betraktas som en gåva och ska tolkas i den sociala kontext den utförs i. 

Ideellt engagemang relateras också till ett socialt utbyte där de engagerade individerna förväntar sig att få något tillbaka 

från engagemanget. Motivationen till att ge en gåva eller delta i ett utbyte kan grunda sig både i inre och yttre faktorer. 

Syftet med denna uppsats har därför varit att undersöka vad det är som motiverar människor att engagera sig ideellt 

vid en hastig samhällsförändring som skapat nya sociala behov. För att undersöka syftet har sex djupintervjuer utförts 

med ideellt engagerade inom verksamheten Refugees Welcome som assisterade flyktingarna på deras resa genom 

Sverige. Resultat visar på att olika delar och grupper i samhället påverkas på olika sätt vid en hastig samhällsförändring. 

Majoriteten av civilsamhället mobiliseras till förmån för att täcka upp behoven samtidigt som det finns individer med 

skilda åsikter som går samman och tillsammans organiserar ett motstånd mot de ideella insatserna. Den största faktorn 

för människors motivation vid en samhällsförändring är känslan av att vilja hitta en lösning och erbjuda stöd för de 

drabbade människorna. Den snabba uppstarten innebar ett löst organiserat nätverk som ledde till organisatoriska 

utmaningar. Utmaningar och motgångar användes som motivationsfaktorer för de ideellt engagerade individerna. 

Under engagemangets gång spelade stöd och uppskattning från omgivningen in som centrala drivkrafter till ett fortsatt 

engagemang.  

 

Nyckelord: Ideellt engagemang, motivation, flyktingström, irreguljära migranter, civilt samhälle, 

mobilisering, Refugees Welcome 
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1. Inledning 

Mellan åren 1992-2014 har ungefär hälften av den vuxna befolkningen i Sverige någon gång i livet 

engagerat sig inom den ideella sektorn. Svenskarnas engagemang har varit relativt stabilt sedan 

1992 vilket kan förklaras av den svenska folkrörelsetraditionen, tillhörande värderingar och att de 

ideella organisationerna har en viktig roll i den svenska samhällsstrukturen (Svedberg m.fl. 2014). 

Teoretikern Robert Putnam (2011) menar att i samhällen präglade av en stark föreningskultur, är 

samhällskontraktet mellan människor främst uppbyggda på moraliska grunder än på juridiska 

överenskommelser. Trots att det inte alltid finns juridiska skyldigheter att handla på ett sätt som 

gynnar resterande samhälle, känner människor ändå en moralisk skyldighet att agera på ett sådant 

sätt som främjar allmänhetens bästa (2011: 205). Känslan av att ha en moralisk skyldighet mot 

andra människor kan relateras till Marcel Mauss (1972) teori om gåvan. En gåva kan dels handla 

om en donation av pengar eller materiella ting men också om en handling, så som en ideell insats. 

Mauss menar att en gåva inte kan betraktas som en isolerad handling utan måste studeras och 

förstås i relation till den sociala kontext gåvotransaktionen utförs i (ibid). Även om människor 

skulle känna en moralisk skyldighet att ge en gåva sker inte handlingen utan förväntningar. 

Människor kalkylerar om vad de ger är balanserat med vad de får tillbaka och engagerar sig främst 

i utbyten där kostnaderna inte överstiger belöningen (Crisp och Turner, 2014: 412). För att kunna 

skapa sig en förståelse för ideellt arbete och varför människor engagera sig är det viktigt att förstå 

den sociala och samhälleliga kontext det ideella engagemanget utförs i och detta i kombination 

med vad engagemanget innebär både kostnads- och belöningsmässigt för individen själv. Samtidigt 

som anledningarna till varför människor engagerar sig ideellt kan variera mycket beroende på 

situation och individ (Nordén, 2006).    

  

Ideellt arbete är något som kan gynna samhället i stort. Den tidigare generalsekreteraren för Forum 

för frivilligt socialt arbete i Sverige, Göran Pettersson, menar att de ideella insatserna och de 

egenvärden volontärer står för förhöjer välfärdstjänsternas kvalitet (Nordén, 2006). I Sverige riktar 

sig ideellt arbete mot många olika sektorer i samhället för att bland annat ge extra stöd åt 

välfärdsstaten och medborgarna. En aktuell samhällsfråga har varit migrations- och 

integrationsfrågan och den aktualiserades ännu mer under 2015 då en ovanligt stor flyktingström 

nådde Sverige (Migrationsverket 1, 2016-04-15). Under 2015 flydde fler än en miljon personer till 

Europa för att söka skydd från krig och förföljelse. Totalt kom cirka 163 000 flyktingar till Sverige, 
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vilket är dubbelt så många som året innan. Sverige är det land i Europa, efter Tyskland, där flest 

människor sökte asyl under 2015 och i förhållande till befolkningsmängd var Sverige det land som 

tog emot flest personer i hela Europa (Migrationsverket 2, 2016-02-15).   

  

Förutom en ökning av asylsökningar så ökade även invandringen av irreguljära migranter, dvs. 

icke- registrerade flyktingar, som inte hade för avsikt att söka asyl i landet utan bara var på 

genomresa mot Norge och Finland. Den ökade flyktingströmmen ledde till en snabb förändring i 

det svenska samhället och skapade nya behov och förväntningar på välfärdsstaten. Statens och 

kommunernas skyldigheter mot irreguljära migranter var begränsade och detta lämnade ett tomrum 

mellan behov och insatser från den svenska staten som på något sätt behövde fyllas (Karlsson, 

2015). Där stat och kommuners skyldigheter var begränsade blev den ideella sektorn en ledande 

aktör i att erbjuda stöd till flyktingarna. En av de verksamheter som etablerades i och med 

flyktingarnas ökade behov av stöd var Refugees Welcome. De verkade i hela landet med att 

assistera flyktingarna med mat, hygienartiklar och kläder på deras resa genom Sverige och en av 

lokalavdelningarna låg i Umeå.  

 

Ideellt arbete är alltså något centralt i det svenska välfärdssamhället och civilsamhällets 

mobilisering och engagemang visade sig ha en viktig roll vid flyktingströmmen 2015. Samtidigt 

som de organisationer som ville stödja flyktingarna ökade, blev även organisationer som hade 

motsatta åsikter och intentioner fler och större. Ett exempel är den nordiska motståndarrörelsen 

vars aktivism fördubblades 2015 sedan året innan (Expo, 2016). I denna uppsats kommer fokus att 

ligga på människor som valde att engagera sig med att stödja flyktingarna, mer specifikt vilka 

drivkrafter som påverkar och ligger bakom deras engagemang vid en hastig samhällsförändring. 

Nedan presenteras det syfte och de frågeställningar som uppsatsen kommer att utgå ifrån.    

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad det är som motiverar människor att engagera sig 

ideellt vid en hastig samhällsförändring som skapat nya sociala behov.      

  

1.2 Frågeställningar: 

● Vad motiverar människor att engagera sig ideellt med flyktingar vid en ökad flyktingström? 
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● Hur upplever engagerade inom Refugees Welcome att samhället har påverkats och 

mobiliserats i Umeå vid flyktingströmmen 2015 och vilken betydelse har detta haft för de 

engagerade individernas motivation?   
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2. Bakgrund 

För att öka förståelsen för den kontext som de ideella insatserna utfördes i, kommer i det här 

avsnittet statistik och en bakgrund gällande flyktingströmmen att presenteras. Först presenteras en 

övergripande bild av flyktingströmmen till Europa och sedan specificeras det hur situationen var i 

Sverige. Här definieras även begreppet irreguljär migrant och de regelverk och skyldigheter den 

svenska staten har mot asylsökanden respektive irreguljära migranter.   

2.1 Flyktingströmmen i Europa 2015 

Över en miljon flyktingar har flytt till över Medelhavet till Europa under 2015 och detta gör 

flyktingströmmen till den största sedan Balkankonflikten under 1990- talet. 3,735 personer 

uppgavs som saknade och tros ha drunknat i Medelhavet under sin resa. Förutom de som flytt över 

havet flydde även 34,000 människor landvägen via Turkiet, in till Bulgarien och vidare till 

Grekland. Hälften av alla flydde från kriget i Syrien, 20 % flydde från våld och konflikter i 

Afghanistan och 7 % från Irak. Den stora flyktingströmmen har skapat spänningar både 

internationellt, nationellt och lokalt över hur man ska hantera det stora antal flyktingar som nu 

kommit till Europa. Europas fysiska gränser, lagverk, säkerhet och diplomati har stått under stor 

press och ställts inför nya utmaningar. Grekland och Italien har varit de länder majoriteten av 

flyktingarna först kommit till när de nått Europa men när flyktingarna fortsatt sin resa över Europa 

har resterande Europeiska länder också påverkats av en ökad invandring (Holland, 2015).  

2.2 Sveriges invandring 

Trots att Sverige följer EU:s riktlinjer för asylmottagande, var det svenska systemet inte redo för 

den ökade flyktingströmmen under 2015. Sverige är det land som har tagit emot näst flest flyktingar 

i relation till befolkningsmängd under 2015 och statistik visar att det skedde en drastisk ökning i 

invandringen till Sverige under 2014 och 2015. Den största invandringsgruppen under 2015 kom 

från Syrien (30 590 personer) på grund av inbördeskriget, 6838 personer från Eritrea och 2974 från 

Afghanistan (Statistiska centralbyrån, 2015). Den ökade invandringen i Sverige beror på 

händelserna nere vid Medelhavet då flyktingarna som nått länder i södra Europa har fortsatt sin 

resa norrut och tillslut nått Sverige eller något av de andra Skandinaviska länderna. Att Sverige 

skulle påverkas av en av 2000- talets största flyktingströmmar på grund av krig och konflikter nere 

i Syrien, hade det svenska samhället inte förberett sig på. Enligt Artikel 14, p.1 i FN:s deklaration 

om de mänskliga rättigheterna från 1951 har alla människor rätt att söka asyl i ett annat land (FN. 
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Artikel 14, p.1). När asylsökande kommer till landet där de ska söka asyl hamnar de i en situation 

där de inte kan nyttja rättigheterna från sitt hemland utan blir istället tvungna att lita på de 

rättigheter som finns i värdlandet. Förutom deklarationen om de mänskliga rättigheterna följer även 

Sverige EU:s Amsterdamfördrag som förespråkar miniminormer för mottagande av asylsökande 

inom Europa. Dessa direktiv gäller för alla medlemsländer i EU. Direktiven ger en fingervisning 

om vilka rättigheter asylsökande ska ha under väntetiden, det handlar om rätt till boende, arbete, 

utbildning, hälso- och sjukvård samt andra materiella förhållanden (Tönnes, 2006).  

2.3 Bristande regelverk 

De flyktingar som kom till Sverige utan intentioner att söka asyl i landet stod inte under statens 

skyddsnät. Detta skapade ett tomrum mellan flyktingarnas behov och statliga skyldigheter och 

insatser (Karlsson, 2015). Begreppet irreguljära migranter kommer att användas för att benämna 

flyktingar som är på transit genom Sverige och inte har intresse av att söka asyl i landet. Enligt 

International Council on Human Rights (ICHR) definieras en irreguljär migrant som en individ 

som inte har någon rättslig status i ett transit eller värdland. Det handlar om personer som utan 

tillstånd rest in i ett land eller som på laglig väg rest in i landet och senare tappat sitt tillstånd att 

stanna kvar. En person som än inte har sökt asyl i landet klassificeras också in i kategorin irreguljära 

migranter (International Council on human rights policy, 2010). Flyktingströmmarna under 2015 

handlade många gånger om irreguljära migranter. Det var flyktingar som var på genomresa genom 

Sverige för att fortsätta vidare till Finland eller Norge i syftet att söka asyl där. Dessa människor 

var på flykt och sökte skydd från krig, våld och konflikter och behövde olika sorters stöd för att 

klara av sin resa. Men då de klassas som irreguljära migranter så har inte den svenska staten några 

skyldigheter att stödja dessa människor. Detta lämnar ett tomrum mellan behov och insatser från 

svenska myndigheter som på något sätt borde fyllas. Den största insatsen för att fylla behovet kom 

från det svenska civilsamhället och ideellt engagerade. Media och sociala media spelade en viktig 

roll i att förmedla information och vilka behov som skulle tillgodoses (Apel, Röstlund: 2015).       

2.4 Ideellt engagemang 

I denna uppsats definieras ideellt engagemang som insatser som utförs inom en verksamhet, där 

insatserna grundar sig på frivillighet och inte innebär ekonomisk ersättning. Karaktäristiskt för 

Sveriges utbredda föreningsliv är att det är präglat av civilsamhällets ideella insatser. I Sverige är 

föreningstraditionen stark och människors ideella engagemang har spelat en viktig roll när det 
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kommer till att ha en fungerande demokrati i landet. Föreningslivet har setts som en demokratiskola 

där inflytande och demokratiaspekterna varit i centrum. Detta har lett till att fokus har varit på de 

organisationer som varit politiskt inriktade och man har betraktat engagemanget som en resurs där 

medborgarna kunnat påverka bland annat den demokratiska processen (Svedberg m.fl. 2010). Att 

föreningstraditionen är stark i Sverige är för många svenskar ingen nyhet, dock finns det även 

internationella studier som kan bekräfta detta och man kan även se att svenskarnas ideella 

engagemang är stabilt och har varit det i en längre tid. Något som är utmärkande för föreningslivet 

i Sverige är att många verksamheter är baserade på ideella insatser och att medlemmarna ofta har 

ett stort inflytande på verksamheten. Det har visats att var tionde svensk har gjort en direkt social 

insats genom föreningsväsendet, vilket innebär att det ideella engagemanget även bidrar starkt till 

Sveriges välfärd. Det finns olika faktorer som kan påverka sannolikheten att en person engagerar 

sig ideellt, bland annat har man sett mönster som visar att utbildning, inkomst och egna 

uppväxtfamiljen kan påverka sannolikheten för engagemanget (Svedberg m.fl. 2010).  

 

Ideella organisationer finns inom en rad olika sektorer i samhället och man kan se att ”ideella 

organisationer växer fram när det finns behov som inte tillfredsställs på annat sätt i samhället.” 

(Nordén, 2006, s.118). Detta innebär att den ideella verksamheten i Sverige ständigt utvecklas då 

nya samhällsproblem och behov växer fram. Det kan relateras tillbaka till det omfattande civila 

engagemang som uppstod i och med flyktingströmmarna 2015.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sociologi C  Ivana Cosic 

Uppsats  Elin Åberg 

Umeå universitet  VT-16 

 

 7 

3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom ideellt arbete. Fyra fokusområden kommer att 

presenteras. Det första handlar om civilsamhället och medias reaktioner och möjliga ageranden vid 

en plötslig samhällsförändring. Det andra fokusområdet redogör för tidigare forskning inom 

motivation för ideellt engagerade. Det tredje handlar om hur den engagerade påverkas både positivt 

och negativt av sitt engagemang och det fjärde fokusområdet presenterar relationen mellan den 

ideella sektorn och välfärdsstaten och hur de påverkar varandra. 

3.1 Civil mobilisering vid samhällsförändringar  

I aktuella samhällsfrågor där statliga insatser brister eller är otillräckliga, leder det till civilt 

engagemang där civilbefolkningen försöker hitta alternativa lösningar på samhällets utmaningar. 

Forskning visar på att när en förändring i samhället sker så leder det till reaktioner både från 

civilbefolkningen men också inom de politiska institutionerna. I och med samhällsförändringar 

skapas nya behov och utmaningar och människor reagerar, mobiliserar och organiserar sig i ljuset 

av de nya utmaningarna som uppstår (Kallius m.fl. 2016). När 350,000 flyktingar passerade Ungern 

under sommaren 2015 påverkades hela samhället och åsikter om hur situationen skulle hanteras 

gick isär. På ena sidan fanns det delar av befolkningen som gick ihop och ställde sig emot att 

flyktingarna kom in i landet och på den andra sidan fanns privatpersoner och ideella organisationer 

som arbetade för att underlätta flyktingarnas genomfart. Staten agerade utifrån idén om att 

flyktingarna var utsatta och hjälpbehövande som saknade talan, och det ledde till att flera statliga 

hjälpinterventioner sattes in. När flyktingarna ökade i antal tillsatte staten system för att försvåra 

eller förhindra flyktingarnas genomresa. Detta resulterade i att civilbefolkningens mobilisering 

ökade och blev mer radikal. Stängsel vid gränserna byggdes, flyktingar nekades tillträde till tåg för 

vidareresa och man kriminaliserade handlingar och individer som hjälpte flyktingarna att ta sig 

vidare. Mobiliseringen radikaliserades till exempel genom att människor började smuggla 

flyktingarna över gränsen utan att ta betalt (Kallius m.fl. 2016). Den ökade flyktingströmmen 

utvecklades snabbt till en aktuell samhällsfråga som engagerade många och när statens ageranden 

inte räckte till, var bristfälliga eller inte fick medhåll av befolkningen ledde det till reaktioner i 

form av ideellt engagemang och mobilisering från civila. 

 

Medias rapporteringar bidrar till att forma civilbefolkningens bild av samhällsförändringar och 

detta leder i sin tur till reaktioner och ageranden från befolkningen. Samhällsförändringar, politiska 
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och sociala utmaningar uppkommer i alla samhällen och dessa utmaningar påverkar samhället på 

alla nivåer och leder till att åsikter skapas, både hos media, civilbefolkningen och politiker. Vid 

stora samhällsförändringar som beror på en yttre påverkan som till exempel flyktingströmmar till 

ett land, är det vanligt att media benämner situationen som en ”krissituation”, d.v.s. att landet 

befinner sig i kris och att förändringen är ett hot mot välfärdsstaten och rådande strukturer och 

normer. Detta upplevda hot handlar oftast om strukturella misslyckanden där staten inte lyckas lösa 

de nya utmaningar som uppstår men också på hur media väljer att vinkla situationen och målar upp 

situationen som en samhällelig kris (Greenberg och Hier, 2001. Greenberg och Hier, 2002). Medias 

skildringar av flyktingströmmar till ett land påverkar samhället och befolkningens syn och åsikter 

kring en fråga och det påverkar i sin tur hur människor väljer hantera en situation. Reaktioner, 

engagemang och mobilisering från civilbefolkningen vid större samhällsförändringar är ett påvisat 

fenomen som både har förekommit historiskt sett men som även förkommer i vår nutid (Kallius 

m.fl. 2016, Willner- Reid, 2015, Kemaitre och Sandvik. 2015). Hur civilbefolkningen väljer att 

reagera och kanske till och med agera och mobilisera sig, beror på vilket sätt de upplever 

situationen och media innehar en stor roll i skapandet av åsikter och uppfattningar. Media har alltså 

en stor och viktig roll huruvida en person väljer att engagera sig ideellt och på vilket sätt den väljer 

att göra det på. 

3.2 Anledningar till ideellt engagemang 

Motivation till ideellt engagemang kan baseras på en kombination av individen och dennes 

bakgrund, värderingar och personliga motiv och yttre omständigheter som situation, behov och 

samhälleliga problem. Att människor väljer att engagera sig ideellt är ett utbrett fenomen även i 

det svenska samhället men vad är det som driver så många människor att lägga ner sin tid och 

resurser på ett oavlönat arbete? Tidigare forskning inom ideellt arbete och deltagande handlar i stor 

utsträckning om motiv och motivation till varför människor väljer att engagera sig ideellt. Thomas 

Perks och Daniel Konecny belyser socialisationsprocessen som en viktig anledning till varför en 

person väljer att engagera sig ideellt. Om man redan blivit introducerad till den ideella sfären under 

sin uppväxt av närstående, är det större chans att man i vuxen ålder själv börjar engagera sig ideellt 

(Perks och Konecny, 2015). Centralt i forskningen är att motiv och motivation för att arbeta ideellt 

kan se olika ut för olika grupper och individer i samhället. Motivation för ideellt engagemang kan 

dels grunda sig i, och drivas av personliga intentioner där man vill skaffa sig erfarenheter och 

kompetens inför framtiden och dels av sociala och politiska problem som påverkar individen själv, 

vänner eller familj. Människor som drivs av samhällsfrågor (sociala och politiska problem) anger 
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att de strävar efter att hitta alternativa lösningar på samhällsproblem eller delta i arbetet med frågor 

som står dem nära och berör (Ballard m.fl. 2015). När det kommer till samhällsfrågor som 

motiverar civilsamhället att engagera sig finns det många aspekter som spelar in. Att engagera sig 

för en samhällsfråga och att ta beslutet att handla innebär också att man indirekt tar ställning för en 

åsikt eller värdering. Trots att individer och grupper inte direkt behöver vara medvetna om vad 

engagemanget kommer att innebära och hur deras insatser påverkar dem själva, samhället, 

målgruppen eller politiken, så kan det få effekter eller konsekvenser utanför individens intentioner 

eller medvetande.    

3.3 Personlig påverkan av ideellt engagemang  

Ideellt arbete kan både gynna individen genom att bidra till ökad självkänsla, lycka, utökade sociala 

nätverk, erfarenheter och kompetens men kan också vara tids- och resurskrävande och stressigt. 

Ideellt arbete påverkar och influerar den ideella arbetaren på olika sätt och många upplever en 

personlig tillfredsställelse av att arbeta ideellt. Forskning visar på att människor som arbetar ideellt 

är lyckligare än de som inte engagerar sig. Sambandet mellan ideellt engagemang och lycka kan 

förklaras både genom de sociala nätverken människor skaffar sig inom det ideella arbetet men 

också att ideellt arbete värdesätts högt av samhället och därmed känner individen sig användbar 

och nyttig (Borgnovi, 2008). Ideellt arbete har också visat sig påverka individers självidentitet och 

speciellt för den äldre befolkningen. Äldre som engagerar sig ideellt upplever att de känner sig 

yngre än individer i samma ålder som inte arbetar ideellt. Äldre upplever att det existerar en negativ 

syn på dem som grupp och de negativa åsikterna minskar när de företar sig produktiva roller inom 

den ideella sektorn. Genom det ideella arbetet visar de upp en aktiv roll gentemot sig själva och 

samhället och detta stärker deras självidentitet (Xie, 2015). Ideellt arbete har också visat sig vara 

effektivt i att introducera socialt exkluderade grupper in i samhället. För nyanlända kvinnor bidrar 

det ideella engagemanget till att ge dem erfarenheter av arbetslivet i det nya landet, språkkunskaper, 

självförtroende och en aktiv roll i samhället. Genom sitt ideella engagemang är det många av 

kvinnorna som upplever en känsla av tillhörighet samt att de har lyckats skaffa sig förvärvsarbete 

tack vare sitt ideella engagemang (Tomlinson, 2010). Forskning visar alltså att individen själv 

upplever att det finns många sätt som de, på ett personligt plan, gynnas av sitt engagemang. Det 

finns även en baksida med att engagera sig, ideellt engagemang kan vara tids- och resurskrävande. 

Forskning visar också på att ideellt engagerade upplever en högre risk för utbrändhet, mer stress 

och samt i vissa sammanhang svårigheter med kommunikationen och samarbetet med den 

organisationen de arbetar inom (Kulik, 2010). Det är inte bara individen som påverkas av det ideella 
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engagemanget utan det ideella engagemanget kan också förstås i en större samhällelig kontext 

vilket kommer att förklaras i nästa stycke. 

3.4 Ideellt arbete i relation till välfärdsstaten    

Genom att leverera kostnadseffektiva sociala tjänster till samhället fungerar den ideella sektorn 

som ett komplement till välfärdsstaten. Hittills har forskningen visat på att en av anledningarna till 

att människor engagerar sig beror på att det händer något i samhället som individer och grupper 

reagerar på, det behöver inte vara den enda anledningen till engagemang men är en av drivkrafterna 

som får människor att mobilisera sig. Ideellt arbete har dock också visat sig vara en viktig och 

kompletterande aspekt i samhället och för välfärdsstaten (Suyoung, 2013, och Dahlberg, 2005). På 

senare tid har det blivit vanligare att blanda statliga, privata och ideella aktörer i samhällsbygget. I 

industrialiserade länder anlitar staten ideella organisationer för att leverera vissa grundläggande 

sociala tjänster. Tjänstemän inom staten ser det ideella arbete som ett komplement till det arbete 

som de själva bedriver. De ideella organisationerna ses som mindre inskränkta och byråkratiska, 

de har handlingsutrymme för att vara mer innovativa inom vissa frågor eftersom de har möjlighet 

att ansöka om ekonomiska bidrag från flera olika håll. När staten har ekonomiska svårigheter 

uppskattas det ideella arbetet högre eftersom det ses som ett ytterligare stöd till den statliga 

verksamheten (Acheson, 2001). Argumenten för samarbete mellan stat och det ideella grundar sig 

i att det är kostnadseffektivt, det bidrar till ett ökat värde på tjänsterna, det ger en ökad individuell 

anpassning av tjänsterna, är mer anpassningsbar till förändrade behov och förespråkar en ökad 

medverkan från medborgarna. Den ideella sektorn bidrar till mer än att erbjuda kostnadseffektiva 

sociala tjänster, den främjar en känsla av solidaritet i lokalsamhället, samarbete och tillit, erbjuder 

medborgarna möjligheter till att påverka och medverka i demokratin (Ware och Todd, 2002). Stater 

gynnas oftast av att inkludera den ideella sektorn och i nästa stycke förklaras hur den ideella sektorn 

påverkas av att vara involverad i det statliga. 

 

Vid samarbete med statliga myndigheter är det önskvärt att den ideella sektorn delvis anpassar sig 

efter vissa regelverk och bestämmelser och detta begränsar deras självstyre. En aktuell fråga inom 

forskningen är om partnerskapet mellan den statliga och ideella sektorn ger den ideella sektorn 

ökade möjligheter att delta i välfärden eller om samarbetet påverkar den ideella sektorns autonomi 

negativt genom att den måste förhålla sig till och rätta sig efter statliga bestämmelser genom 

samarbetet. Kim Suyoung (2013) visar på att det inte behöver vara antingen eller utan att den ideella 

sektorn fungerar som en ny form av tjänstemän. De fortsätter att använda sig av sin autonomi inom 
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ramen för de statliga bestämmelserna genom att organisera extra sociala aktiviteter. Det stödjer 

alltså tesen om att den ideella sektorn är ett viktigt komplement för de statliga aktiviteterna (ibid, 

2013). Ideellt engagemang kan, å ena sidan, betraktas som ett komplement till välfärdsstaten och, 

å andra sidan, även fungera som en motkraft mot politiska ageranden och bilda opinion mot hur 

stater väljer att hantera, eller inte hantera, vissa frågor. I Sverige, 2015, engagerade och 

mobiliserade sig civilbefolkningen i flyktingfrågan då staten handlingsutrymme var begränsat och 

civilbefolkningen upplevde att staten inte kunde täcka upp för de behov som hade skapats. Många 

civila ansåg att frågan borde hanteras på ett annat sätt och engagerade sig för att stödja de flyktingar 

som kom till landet. Centralt gällande ideellt engagemang vid hastiga samhällsförändringar är att 

uppmärksamma den samhälleliga kontexten och hur den påverkar det ideella engagemanget, den 

ideellt engagerade och dennes motivation. Mycket av den forskning som har gjorts presenterar en 

solidarisk och humanitär sida av människors ideella engagemang men när aspekter som yttre 

påtryckningar och oppositioner i samhällsfrågor belyses blir engagemanget mer komplext eftersom 

det är aspekter som påverkar individens upplevelser och motivation till engagemanget.    
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4. Teorier 

I teoriavsnittet redogörs för Robert D Putnams teori om individer i samhällets förmåga att 

samarbeta och vad det är beroende av, Marcel Mauss teori om gåvotransaktioner och hur en ideell 

insats kan betraktas som en gåva. Mauss teori kopplas därefter samman med utbytesteori som 

belyser transaktioner och utbyten mellan människor i sociala relationer. Slutligen presenteras 

Maryléne Gagné och Edward L. Decis teori som bidrar till att förklara vad ideellt engagerade 

individers motivation kan basera sig på. Samtliga teorier bidrar till att redogöra för vad det är som 

motiverar individer att engagera sig vid en plötslig samhällsförändring. 

4.1 Samhällen präglade av moraliska skyldigheter 

I samhällen präglade av föreningsliv är samhällskontraktet mellan människor uppbyggt på 

moraliska skyldigheter och detta skapar en medborgaranda i vilken människor är benägna att 

samarbeta för allmänhetens bästa (Putnam, 2011: 205). Mobilisering och ideellt engagemang vid 

hastiga samhällsförändringar underlättas om majoriteten av befolkningen samarbetar och strävar 

efter samma mål. Ideellt engagemang kan bidra med en specifik samhällsnytta eller täcka upp 

sociala behov men påverkar även samhällsklimatet och människors relationer till varandra. Den 

amerikanske samhällsforskaren Robert D. Putnam har utvecklat en teori som kopplar ihop 

människors deltagande i frivilliga organisationer och nätverk med hur väl samhället fungerar. Ju 

större människors engagemang i det lokala organisationsväsendet är, desto bättre fungerar även 

samarbetet i ett samhälle (Putnam, 2001: 8). Medborgaranda gör människor mer samarbetsvilliga 

och ger människor en större förmåga att se till allmänhetens bästa, istället för egenintresset 

(Putnam, 2011: 205). 

 

Engagemang i frivilliga organisationer skapar sociala nätverk och ett socialt kapital samt ett ökat 

förtroende för andra människor (Putnam, 2001: 8-9). Med socialt kapital syftar Putnam på olika 

inslag i samhällsorganisationen som kan förbättra samhällseffektiviteten genom att underlätta 

samordningen mellan olika aktörer. Sådana inslag kan tillexempel handla om förtroende, normer 

och nätverk (Putnam, 2011). Centralt i teorin är att det finns två typer av socialt kapital. Det 

första är överbyggande socialt kapital som knyter ihop ett helt samhälle mot ett kollektivt mål och 

syftar till att bygga broar mellan olika grupper. Det andra kallas för sammanbindande socialt 

kapital och syftar till olika grupper i samhället och handlar om normer och ett starkt socialt 

kapital men bara inom den egna gruppen. Det sociala kapitalet stärker de gemensamma inre 
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banden mellan gruppmedlemmarna men skapar inte tolerans för avvikande uppfattningar 

(Putnam, 2001).  

 

Ideellt arbete är ett mått på socialt kapital och är bundet till sociala nätverk, samhörighet och 

samarbete. Det är inte handlingen att göra något gott för någon annan som skapar det sociala 

kapitalet utan istället är det själva nätverket och den sociala aspekten som är det centrala. Inom 

nätverken skapas normer för ömsesidighet som fokuserar på andra människors välfärd. Dessa 

normer bidrar även till att hålla samman nätverket (Putnam, 2001). I samhällen med ett utbrett 

ideellt engagemang skapas normer som är präglade av en känsla av moraliska skyldigheter mot 

andra människor. Detta leder in på Marcel Mauss teori som menar på att gåvotransaktioner 

mellan människor är relaterade till samhällskontexter och omkringliggande normer. En ideell 

insats är en sorts gåva, men den ska inte betraktas som en isolerad handling utan ska istället 

tolkas utifrån den sociala kontext den utförs i. 

4.2 Gåva eller utbyte?  

En ideell insats kan betraktas som en gåva eller som ett utbyte och ska förstås utifrån den sociala 

kontext, förväntningar och omkringliggande normer den sker i. Grundkonceptet i ideellt arbete kan 

uppfattas vara att man arbetar utan att förväntas få något tillbaka. Marcel Mauss teori om gåvan 

och utbytesteorin ifrågasätter om man verkligen kan göra en insats utan att förväntas att få 

någonting tillbaka.  

 

Marcel Mauss teori om gåvan handlar om att en gåva, oavsett hur den är utformad, alltid är förenad 

med osynliga normer och sanktioner som är bindande för både givaren och mottagaren (Mauss, 

1972). Utgångspunkten i teorin är att en gåvotransaktion aldrig ska studeras som något isolerat, 

utan den måste istället ses i förening med sin sociala kontext. Detta för att ett gåvoutbyte alltid är 

omringat av de normer och regler som gäller i det specifika samhället (ibid). Mauss menar att det 

finns tre normer som alltid är knutna till en gåva, oberoende av geografisk eller tidsmässig 

placering. Dessa är (1) det är en plikt att ge gåvor, (2) det är en plikt att ta emot en gåva och (3) det 

är en plikt att ge motgåvor (Mauss, 1972). Plikten att ge tillbaka när man har erhållit en gåva är 

enligt Mauss ett uttryck för att ingen ger om denne inte får tillbaka (ibid) och detta kan kopplas till 

utbytesteori. Sociala utbyten däremot “[...] definieras som ett givande och tagande av resurser av 

skilda slag mellan enskilda individer och mellan grupper.” (Nilsson, 1996, s.153). Ett socialt utbyte 

grundar sig i att beteendet inriktas mot ett mål som endast kan åstadkommas via samspel. Inom 
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utbytesteori lyfter man fram att vid utbyten förväntar sig människor att få ut något av det som satsas 

rörande tid och engagemang, i relation till en annan människa. Förväntningarna ligger också på att 

motparten ska få ut lika mycket. Inom en grupp ska medlemmarna både ge och ta belöningar för 

att ett samspel ska fungera och för att de ska följa de normer som reglerar utbytet till allas bästa. 

Om belöningarna inte uppfattas som större än kostnaderna kommer samspelet att upphöra (Nilsson, 

1996). Inom ideellt arbete kan dessa belöningar handla om bekräftelse och uppskattning och i 

utbytet ska det finnas en balans mellan belöning och de kostnader engagemanget innebär. Individer 

skulle inte fortsätta engagera sig om de inte fick någonting tillfredsställande tillbaka av arbetet. 

Eftersom personer som engagerar sig ideellt med irreguljära migranter kan behöva uppoffra en rad 

olika saker på grund av sitt engagemang, t.ex. tid, energi, privatliv och ibland sin egen säkerhet, 

måste belöningen och de positiva aspekterna överväga kostnaderna. 

 

Ideellt arbete kan verka vara en osjälvisk handling men är egentligen förenat med förväntningar av 

att få någon form av belöning. Vad som motiverar en person att ge en gåva eller att ingå i ett utbyte 

kan variera beroende på vilka faktorer som individen påverkas av. Maryléne Gagné och Edward L. 

Deci har utvecklat en teori som lyfter fram motivationsfaktorer och som kan förklara varför 

individer engagerar sig. 

4.3 Motivationsfaktorer 

Teoretikerna Maryléne Gagné och Edward L. Deci visar på hur en individs motivation kan 

påverkas både av inre drivkrafter och värderingar men också av samhällskontexten och andra 

människor, deras åsikter och beteenden. Individens värderingar och samhällskontexten är nära 

sammankopplade när det kommer till vad som motiverar en individ till ett visst handlande (Gagné 

och Deci, 2005). Positiva och negativa åsikter och handlingar kan alltså ha en påverkan på hur 

ideellt engagerade själva upplever sitt engagemang och detta kan i sin tur påverka det som 

motiverar dem till att engagera sig.  

 

Gagné och Deci utvecklade Self-Determination Theory (SDT) som menar att det finns sex nivåer 

av motivation som kan påverka ett beteende. De sex nivåerna är: (1) Omotiverad, individen känner 

sig omotiverad och påverkas inte av yttre eller inre motivationsfaktorer. (2) Yttre motivation, 

individens beteende motiveras av strävandet efter yttre belöning eller av försök att undvika 

bestraffning, motivationen är kontrollerad. (3) Introjicerad motivation, individens beteende 

grundas i självkänslan som även är beroende av prestation, motivationen är tämligen kontrollerad. 
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(4) Identifierad motivation, beteende motiveras utifrån att individen utför något på grund av 

personliga mål, värderingar etc. och motivationen är tämligen autonom. (5) Integrerad motivation, 

individen identifierar sig så pass mycket med värderingarna som är anledningen till utförandet att 

det blir en del av individen själv, motivationen är autonom. (6) Inre motivation, Individen 

motiveras av eget intresse och nöje och den tillfredsställelsen som beteendet ger, motivationen är 

inre autonom (Gagné & Deci, 2005. Miles, 2012). Nivå ett innebär att individer är omotiverade till 

att agera, nivåerna två till fem innebär att det är yttre motivation som påverkar en individs 

handlande och nivå sex innebär att individen påverkas av inre motivation (Gagné & Deci, 2005). 

Teorin gör även skillnad mellan kontrollerad motivation och autonom motivation. Kontrollerad 

motivation innebär att individen agerar utifrån en känsla av press och krav. Autonom motivation 

innebär att individen agerar självmant utifrån en känsla av vilja, till exempel utifrån egna intressen 

och nöjen (Gagné & Deci 2005). Gagné och Deci beskriver de olika stegen för att kunna visa på 

vilket motivationssteg individen befinner sig på och på så sätt kunna peka ut i vilken utsträckning 

personen har integrerat känslan till varför uppgiften utförs. Denna känsla påverkas av social 

meningsfullhet, kompetens och självbestämmande (Gagné & Deci, 2005). 

 

Motivation till att ge en gåva eller till att utföra en ideell insats kan alltså grunda sig i både inre och 

yttre faktorer. Hur gåvan betraktas påverkas av de normer och den samhällskontext den ges i. Dessa 

normer i samhället som främjar befolkningens samarbete skapas bland annat av människors känsla 

av moraliska skyldigheter. 
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5. Metod 

I metodavsnittet redogörs för det kvalitativa tillvägagångssättet, från urval av informanter, 

genomförande av intervjuer och slutligen till kodningsprocessen av datamaterialet och vilka teman 

som tagits fram. Metodavsnittet avslutas med en presentation av etiska överväganden som varit 

relevanta för uppsatsen. 

5.1 Val av metod 

I denna studie har en kvalitativ ansats med djupintervjuer valts och en intervjuguide har tagits fram 

som stöd vid utförandet av intervjuerna. Uppsatsens syfte handlar om att undersöka ideellt 

engagerade individers upplevelser av sitt ideella engagemang i en krissituation. På grund av den 

akuta kontexten studien baseras på, var direktkontakt med de engagerade önskvärt. Det fanns heller 

inte möjlighet eller tid till att göra en större enkätundersökning som skulle kunna fånga alla 

aspekter. Det är viktigt att använda sig av metodologiska verktyg som kan fånga upp ideellt 

engagerade människors tankar och känslor kring sitt engagemang. Enligt Martyn Denscombe 

(2009) är kvalitativ metod ett lämpligt metodval för att undersöka människors åsikter, 

uppfattningar, känslor och erfarenheter (s.232). För att kunna undersöka uppsatsens syfte behövs 

information om ideellt engagerade människors upplevelser och åsikter samt anledningar till varför 

de valt att engagera sig. 

 

Datainsamlingen skedde via sex semistrukturerade djupintervjuer där intervjuguide användes. 

Intervjuguiden behandlade fem olika teman relaterade till individens upplevelser. De fem teman 

var: organisationen, motivation, individuell påverkan, samhällelig påverkan och ideellt arbete som 

fenomen. Intervjufrågor skapades utefter dessa teman. Trots att en färdig lista med intervjufrågor 

användes var det viktigt att vara flexibel i rollen som intervjuare och ställa följdfrågor på relevanta 

ämnen som kom upp under intervjuns gång. Detta för att låta informanten utveckla sina svar och 

idéer. Betoningen låg alltså på informanten och att den får utveckla sina upplevelser och 

erfarenheter ännu mer. 
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5.2 Urval 

Informanterna är ideellt engagerade i verksamheten Refugees Welcome Umeå och urvalet baserar 

sig på ett snöbollsurval. I urvalet av informanter bestämdes det att fokus kommer att ligga på ideellt 

engagerade inom en och samma verksamhet. Valet av verksamhet grundade sig i dess storlek och 

att deras insatser blev väldigt uppmärksammade under den period då flyktingarna reste genom 

Umeå. Intervjupersonerna är individer som är, eller har varit, engagerade inom verksamheten. I 

början var det svårt att få tag på informanter då de ansvariga för organisationen var svåra att hitta 

och få tag på. Det kan förklaras med att de inte är lika aktiv nu eftersom det inte kommer lika 

många flyktingar till Umeå samt att deras huvudsakliga plattform var Facebook. Telefonnummer 

och mailadresser saknades vilket gjorde det svårt att veta vem man skulle höra av sig till för att få 

in en fot i nätverket. Den första kontakten togs genom facebookssidan. Det var få som svarade men 

två personer valde att ställa upp på en intervju och med hjälp av dessa inleddes kontakt med fler 

intervjupersoner. Då det fortfarande var brist på intervjupersoner tillfrågades bekanta om de kände 

någon som är/har varit aktiv inom organisationen och det resulterade i fler intervjupersoner. 

Kontakten med intervjupersonerna skedde mestadels över Facebook. Urvalet baserades alltså på 

ett snöbollsurval (Denscombe, 2009) vilket innebär att en person hänvisar till nästa person. En 

informant tillkom genom att en av intervjupersonerna ringde upp en av sina ideellt engagerade 

vänner i slutet av hennes egen intervju för att tipsa henne om att ställa upp. Tillslut intervjuades 6 

kvinnor inom organisationen Refugees Welcome Umeå, majoriteten var mellan 20-30 år och det 

fanns en bredd gällande bakgrund.  

5.3 Genomförande 

Innan intervjun informerades informanten om upplägget och sedan påbörjades intervjuerna med 

några bakgrundsfrågor om informanten för att få reda på lite mer om personen. Sex personer 

intervjuades och intervjuerna tog mellan 45- 90 minuter och spelades in efter samtycke från 

informanterna. Intervjupersonerna fick själva välja tid och plats. Några utfördes på ett café i Umeå, 

hemma hos en av informanterna och på Umeå Universitet. Efter intervjun blev intervjupersonerna 

tillfrågade om det var ok om kontakten kunde återupptas för kompletterande frågor om det skulle 

behövas. Eftersom att det ibland gick någon dag mellan varje intervju kunde transkriberingen 

påbörjas samma dag som intervjun utfördes. När intervjuerna påbörjades upplevdes en rad 

utmaningar. En av dessa var när informanten kommit ifrån ämnet under intervjun och skulle ledas 

tillbaka till ämnet. Det var även problematiskt när informanten fortsatte prata om det aktuella ämnet 
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efter att intervjun avslutats och inspelningen var avstängd. I vissa fall kunde informanten ta upp 

viktig och intressant information som sedan inte fick användas i analysen. Eftersom syftet med 

intervjuerna var att få en så sanningsenlig bild som möjligt var all information användbar. Ju fler 

intervjuer genomfördes desto mer utvecklades självförtroendet och på sätt kunde mer utmanade 

frågor ställas. 

5.4 Innehållsanalys 

Den metod som använts vid kodning, kategorisering, tematisering och analys av datamaterialet är 

innehållsanalys. Innehållsanalys fokuserar både på den mer direkta och beskrivande delen av 

datamaterialet, det manifesta, men också på tolkningar av de latenta och underförstådda i data. 

Skillnaden mellan manifesta och latenta komponenter är djupet och abstraktionsnivån i 

tolkningarna av dem. Denna analys kommer att fokusera både på det mer beskrivande, manifesta 

innehållet men också på det latenta, dvs. på det underförstådda (Graneheim och Lundman, 2003). 

  

Första steget i analysen var att transkribera intervjuerna ord för ord och bekanta sig med 

datamaterialet. Nästa steg var att ta ut ord, meningar och påståenden från varje intervju som sedan 

skulle bli koder. Dessa koder var väldigt textnära där de koder som handlade om liknande fenomen 

placerades under en rubrik. Efter det började sökningen efter återkommande meningar i koderna 

som skulle visa mönster i informanternas upplevelser. Eftersom så många rubriker togs fram 

gjordes samma process en gång till bara att det denna gång var liknande rubriker som slogs samman 

till kategorier. De nya kategorierna var mer omfattande och dessa slogs sedan ihop och på så sätt 

skapades teman där varje tema beskrev en aspekt av strukturen av informanternas upplevelser 

(Graneheim och Lundman, 2003). De slutgiltiga teman som fastställdes var:  

 

Kategorier  Teman  Förklaringar till teman  

1. Situation och behov 

2. Rasism och 

flyktingmotstånd  

1. Samhälleliga 

omständigheter  

Förklarar den samhälleliga 

kontext som det ideella 

arbetet bedrevs inom  

3. Uppstartens organisering 

4. Det lösa nätverkets 

konsekvenser 

 2. Organisering Visar på hur verksamheten 

organiserades i relation till 

behoven och kontexten 
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5. Stöd och bekräftelse 

6. Personligt gynnande 

7. Personliga konsekvenser 

3. Drivkrafter  Förklarar de ideellt 

engagerade individernas 

motivation till 

engagemanget  

 

5.5 Etiska överväganden 

I rapporten har de fyra etiska forskningsprinciperna tagits hänsyn till (Vetenskapsrådet, 2006). I 

enlighet med informationskravet har alla informanterna i intervjuerna blivit informerade om 

uppsatsens syfte, att deras medverkan är frivillig, kan avbrytas om de känner för det och tillfrågades 

även om de godkände att intervjun spelades in. Detta skedde i samband med intervjun. 

Samtyckeskravet innebär att informanterna själva har rätt att bestämma över sin medverkan i 

undersökningen och information om detta gavs även innan intervjuerna påbörjades. Två personer 

ville även få sin transkriberade intervju skickade till sig för genomläsning vilket kan vara 

problematiskt om informanten vill göra ändringar i svaren på frågorna. Detta för att man vill ha 

fram ett så ärligt svar som möjligt och ändrar informanten svaren i efterhand kan det innebära 

förlorad information som skulle kunna vara viktig för information och resultat. Dock så hade inte 

våra informanter några större önskningar på ändringar. I enlighet med konfidentialitetskravet har 

informanterna lovats anonymitet, detta har inneburit att de har avpersonifierats och deras namn har 

bytts ut till figurerade namn. Eftersom vi använde snöbollsurval, kände de flesta informanter till 

varandra eller var nära vänner. Utmaningen blev att presentera materialet på ett sådant sätt att de 

inte skulle kunna känna igen vem som sagt vad. Detta har gjorts genom att noga överväga vilka 

citat som tagits med i uppsatsen samt vid kodnings- och analysprocessen. I analysen analyseras de 

mönster som tagits fram genom kodningsprocessen och inte specifika upplevelser som kan spåras 

tillbaka till en enskild informant. Övriga uppgifter såsom arbetsplats, studier och namn har 

uteslutits och överväganden fick göras om vare sig information om ort och vilken organisation det 

handlar om skulle användas eller inte. Eftersom organisationen är så pass stor och bred när det 

kommer till kön, ålder, bakgrund bestämdes det att informationen skulle inkluderas i texten. 

Informationen är även användbar när det kommer till att ge läsaren förståelse för typen och 

omfattningen av organisationen. Informanterna fick även veta att data endast kommer att användas 

i denna studie och inte någon annan, på så sätt togs det även hänsyn till nyttjandekravet. 
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6. Analys  

I detta avsnitt kommer de tre teman som identifierats i datamaterialet att presenteras. Dessa teman 

är samhälleliga omständigheter, organisering och drivkrafter. 

6.1 Samhälleliga omständigheter 

Under temat samhälleliga omständigheter kommer den samhälleliga kontexten, inom vilket det 

ideella arbetet startades upp och bedrevs, att beskrivas. Fokus kommer att ligga på olika grupper i 

samhället, hur de mobiliserade sig och påverkade varandra.  

6.1.1 Situation och behov 

Under kategorin situation och behov kommer informanternas uppfattningar om flyktingströmmen 

och uppkomna behov att presenteras. Utifrån den samhälleliga kontexten kommer 

civilbefolkningens mobilisering att analyseras. 

  

Informanternas närståendes och medias rapporteringar om situationen spelade en viktig roll för 

informanterna i att bilda sig en uppfattning om flyktingströmmen och de behov som uppstått.  

Media är det forum som når många människor och har stort inflytande över vad som sägs, hur det 

sägs, vilket perspektiv som belyses och vem det talas om (Kemaitre och Sandvik. 2015). Alla 

informanter talade om hur media gav flyktingströmmen en negativ klang och hur man talade om 

att Sverige var i kris. Istället för att fokusera på flyktingarna och deras situation, låg fokus på hur 

situationen påverkade landets välfärd på ett negativ sätt. En av informanterna uttrycker: 

  

Media har en jättestor roll i det här och de är duktiga på att vinkla en situation, man pratar om systemkollaps 

och jag väntar fortfarande på den kollapsen. Vi tog in 8000 människor per dag och det funkar ju, samhället 

rullar ju på. 

  

Medias rapporteringar påverkar och formar civilbefolkningens åsikter gällande flyktingströmmen. 

Informanterna menar att media fokuserade på fel perspektiv och att det inte var Sverige som var i 

kris utan flyktingarna. I intervjuerna talas det även om hur närstående i södra Sverige upplevde 

situationen som kaosartad och ohållbar. Detta bidrog till att informanterna fick en mer nyanserad 

bild av hur situationen såg ut eftersom både media och bekanta bidrog till att forma informanternas 

uppfattningar gällande flyktingströmmen. 
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Stat och kommuner har inte några skyldigheter att ge stöd åt irreguljära migranter som är på 

genomresa genom Sverige. Detta skapar ett glapp mellan insatser och flyktingarnas behov 

(Karlsson, 2015). Samtliga informanter kritiserar svenska myndigheter för bristfälliga och 

otillräckliga insatser, trots detta har de även förståelse för den ofullständiga beredskapen. 

Informanterna talar om hur flyktingströmmen varit något nytt för Sverige och att landet aldrig har 

upplevt en liknande invandring tidigare. Det handlar om en ny situation där regelverk brister och 

politiker ställs inför nya utmaningar samtidigt som människor är i behov av stöd och vård. 

Informanterna upplever att situationen som samhället befinner sig i försvårar möjligheten att täcka 

upp för de sociala behov som skapats. Behoven är stora och det finns inte tillräckligt mycket tid 

för att hinna uppfylla alla. Eftersom att staten inte har några skyldigheter mot de människor som 

väljer att inte söka asyl, finns det ett glapp när det kommer till flyktingars behov och förutsättningar 

för att få hjälp. Därför menade informanterna att samhället stod inför en ny utmaning. Det fanns en 

grupp människor i samhället som behövde stöd men som inte tillgodosågs på grund av statens 

avsaknad av skyldigheter mot dessa individer.   

  

Civilbefolkningen tog ett socialt ansvar genom att engagera sig med att stödja flyktingarna och 

göra en insats i att täcka upp för de uppkomna behoven. Samtliga informanter upplevde frånvaro 

av de svenska myndigheterna men de upplevde också att civilbefolkningens ideella engagemang 

växte. Det hade uppstått behov i södra Sverige som ledde till mobilisering och ideella insatser från 

befolkningen startades upp. Man insåg att samma behov skulle finnas för de flyktingar som valde 

att resa vidare norrut. När de insåg att flyktingarna var på väg upp mot Umeå blev situationen mer 

aktuell och påtaglig för befolkningen i Umeå. En av informanterna uttrycker: 

  

Det var ju en så stor grej som hände i Umeå tror jag, det som hände i medelhavet det var så långt bort men 

sedan var det inte så långt bort längre utan medelhavet var ju helt plötsligt i Umeå under natten helt plötsligt. 

  

I och med att flyktingarna kom till Umeå förflyttades även behovet. Det fanns många aspekter som 

karaktäriserade situationen och informanternas historier genomsyras av medias snedvridna bild av 

flyktingströmmen, staten och kommunernas bristfälliga insatser och det stora behov av stöd som 

de ansåg borde sättas in. 

  

En känsla av moraliska skyldigheter i det svenska samhället ledde till ideella insatser och ett 

samarbete människor emellan. Enligt Putnam (2011) är det en vedertagen tes att om människor går 

ihop och samarbetar så skulle alla få det bättre i slutändan. Trots att människor uppfattade att ett 
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nytt behov hade uppstått i Sverige var det inte alla som valde att engagera sig. Putnam menar att 

samarbete handlar om ömsesidighet och grundar sig i tillit mellan olika parter. Inom ideellt 

engagemang finns det inte några juridiska sanktioner mot avhopp eller människor som inte väljer 

att engagera sig. Varför valde då stora delar av Umeås befolkning att engagera sig trots att det inte 

fanns något yttre tvång eller bestraffning för de som inte gjorde det? Putnam menar att frivilligt 

samarbete lättare sker i samhällen med ett stort socialt kapitalt i form av normer av ömsesidighet 

och nätverk av samhällsengagemang. Det skapar en känsla av moraliska skyldigheter mot andra 

människor och i det här fallet hade civilbefolkningen söderut redan börjat täcka upp behovet genom 

skapandet av nätverket Refugees Welcome. Ju längre norrut flyktingarna reste desto fler nätverk 

startades för att ta över arbetet. Människor kände en moralisk skyldighet mot flyktingarna men 

också mot de människor som redan var engagerade. 

 

Det existerade en ömsesidig tillit och känsla av moralisk skyldighet av att lämna över till ideellt 

engagerade i nästa stad ju längre flyktingarna reste. Putnam menar att frivilligt samarbete är 

beroende av det bredare sociala sammanhang inom vilket ett visst engagemang utförs. Trots att de 

ideellt engagerade individerna i varje enskild stad inte kände varandra personligen, assisterade de 

varandra. De tog över när de andras arbete hade avslutats, detta för att de uppfattade situationen 

och behoven på liknande sätt. En ny utmaning för samhället, akuta behov och en frånvarande stat 

ledde till att ett lokalt engagemang skapades i södra Sverige som påverkade resterande samhället 

till att också mobilisera sig. Känslan av moraliska skyldigheter i att erbjuda stöd för flyktingarna 

präglade samhället och engagemanget spred sig från stad till stad och nådde tillslut Umeå.         

6.1.2 Högerextremism och flyktingmotstånd 

Under denna kategori beskrivs hur befolkningens skilda åsikter i flyktingfrågan kom till uttryck. 

Analysen fokuserar på att förklara hur olika nätverk skapas i ett samhälle men också hur skilda 

åsikter påverkar den ideella verksamheten. 

  

Efter offentliga uttalanden i media blev verksamheten Refugees Welcome välkända i Umeå och på 

grund av att detta, även tydligare måltavlor för högerextremistiska åsikter.  För att sprida 

information om insatserna och behoven gick Refugees Welcome ut offentligt i tidningar, tv och via 

sociala medier för att nå en bredare publik. Detta ledde till att de blev en mer offentlig verksamhet 

och fick mer uppmärksamhet av befolkningen. Uppmärksamheten var både på gott och ont. I 

intervjuerna framkom det att existerade en minoritet i samhället som tydligt tagit ställning emot 
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invandring. När verksamheten blev mer offentlig blev motståndet också mer påtagligt och 

verksamheten blev en tydlig måltavla för motståndarnas åsikter. Informanterna vittnar om att 

högerextremister haft en ständig närvaro vid deras arbete på ett eller annat sätt. De kunde synas 

genom att lämna kränkande och hotfulla kommentarer via sociala medier, lämna obehagliga 

telefonsamtal eller att de dök upp på plats för att skrämmas. Hoten som verksamheten utsattes för 

ledde till rädsla bland de engagerade. Det ledde till att de var tvungna att begränsa sig både i 

privatlivet men också i sättet de utförde arbetet med flyktingarna: 

  

Det blev ju tillslut så att jag inte kunde jobba på perrongen när vi märkte att det började komma folk 

från högerextrema håll som höll på. Då började jag inse hur värt det egentligen var. Riskerar jag mitt 

liv, riskerar jag min familjs trygghet med det här? 

  

De splittrade åsikterna gällande flyktingströmmen blev påtaglig för verksamheten när Refugees 

Welcome gick ut offentligt med sitt arbete. Samtidigt som de ideella krafterna mobiliserade sig, 

organiserade även motståndarna upp sig.   

  

På grund av befolkningens skilda åsikter i hur situationen borde hanteras upplevde de ideellt 

engagerade ett visst motstånd riktat mot de ideella insatserna. De fick bland annat uppleva negativa 

påtryckningar och hot från en minoritet av befolkningen på grund av deras arbete. Tidigare har 

Putnam (2001) visat på hur sociala nätverk skapar medborgaranda och samarbete för att nå ett 

gemensamt mål. Informanterna var medvetna om att det fanns delade åsikter i flyktingfrågan men 

inte att det skulle resultera i att motståndet skulle bli hotfullt. Enligt Marcel Mauss (1972) präglas 

en gåva, i det här fallet en ideell insats, av omkringliggande normer och den sociala kontext 

människor befinner sig i. De ideellt engagerade upplevde den sociala kontexten annorlunda än vad 

motståndarna gjorde och gav något som de upplevde var passande med tanke på den sociala kontext 

de befann sig i. Motståndarna gjorde det tydligt att de inte ansåg att dessa ideella insatser var 

passande för situationen utan att den borde hanteras på ett annat sätt. Övertygelsen om vad som är 

en passande gåva eller handling i en viss situation beror alltså på den sociala kontexten. Individer 

upplever verkligheten på olika sätt och det förklarar varför dessa två grupper ställde sig emot 

varandra och agerade på skilda sätt.  

   

Vid flyktingströmmen blev det tydligt att det fanns grupper i samhället som arbetade inom samma 

fråga men mot olika mål. Trots stort stöd från allmänheten stödde inte hela befolkningen de ideella 

insatserna. Sammanbindande socialt kapital (Putnam, 2001) bidrar till att förklara splittringen 
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mellan de olika grupperna i samhället. De engagerade och motståndarna kan ses som två separata 

grupper som var för sig har utvecklat ett starkt sammanbindande socialt kapital inom den egna 

gruppen. Inom de olika grupperna stärks den gemensamma identiteten mellan gruppmedlemmarna 

och gör det lättare att arbeta mot gruppens gemensamma mål. Gruppens sammanhållning blir 

starkare och de engagerade kan finna stöd i varandra i svåra situationer. Detta stöd är något som 

kan motivera de engagerade att fortsätta med det ideella arbetet när de stöter på motgångar 

relaterade till deras engagemang. De ideellt engagerade individerna stod alltså för liknande åsikter 

gällande flyktingfrågan och vilken typ av insatser som krävdes. Motståndarna kan också tolkas 

som att ha likasinnade medlemmar inom sin grupp men de stod för det motsatta. Högerextremister 

är ett exempel på rörelser med starkt sammanbindande socialt kapital men som kan vara skadliga 

för det övriga samhället. Putnam förklarar detta genom att dessa rörelser är ideologiskt homogena 

grupper som stärker gruppmedlemmarnas övertygelser och separerar dem från andra människor 

och grupper som hade kunnat ge dem en mer harmonisk bild av verkligheten. Detta förklarar varför 

verksamheten upplevde ett visst motstånd i sitt arbete med flyktingarna. Skapandet av oppositioner 

i civilbefolkningen i aktuella samhällsfrågor är ett vanligt fenomen (Kallis, Monterescu och Kumar 

Rajaram, 2016) och vid hastiga samhällsförändringar blir splittrade åsikter tydligare då människor 

oftast är tvingade att agera offentligt.      

6.2 Organisering 

Detta tema beskriver och analyserar hur organiseringen i verksamheten utfördes med hänsyn till 

den unika kontexten som präglades av en hastig uppstart och akuta behov som skulle täckas upp 

för. Kontextens betydelse för individers motivation till engagemanget analyseras också.  

6.2.1 Uppstartens organisering 

Denna kategori handlar om hur engagemangets uppstart såg ut, vilka tankar som fanns kring 

uppstarten och hur engagemanget och intresset såg ut hos civilbefolkningen. Dessa faktorer ställs 

mot motiv till engagemang och analyseras i relation till motivation.  

  

Eftersom situationen med flyktingströmmarna skedde hastigt och var förutspådd blev läget akut 

och på bara ett par timmar startades verksamheten Refugees Welcome upp i Umeå. På grund av 

den hastiga samhällsförändringen och de nya behov som uppstod blev organiseringen av den nya 

stödverksamheten spontan och snabb. Människor insåg att något behövde göras. På grund av den 
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hastiga uppstarten hann inte de ideellt engagerade förbereda sig eller skapa några större 

förväntningar på vad insatserna skulle innebära. En informant uttrycker: 

  

Jag hade inga förväntningar alls, jag trodde inte ens att det skulle gå igenom. Nej men allvarligt talat 

[...] allt bara flöt fram och jag trodde inte att det skulle bli så stort och jag trodde inte heller att det 

skulle komma så många flyktingar. Vi blev ju chockade första kvällen, det var ju flera hundra och jag 

trodde inte att jag skulle göra så mycket, det trodde jag absolut inte. 

  

Flyktingströmmen och de behov som uppstod innebar något nytt för Sverige. De ideellt engagerade 

upplevde att staten var oförberedd, liksom det resterande samhället, och när behovet av stöd och 

ideella insatser blev aktuella skedde organiseringen snabbt och förväntningarna var små. De ideellt 

engagerade önskade att de åtminstone skulle kunna ge stöd åt en eller två personer. De kunde inte 

uttala sig mer om vad de hade att förvänta sig eftersom de inte hade insikt i omfattningen av antalet 

flyktingar som skulle komma. Människor som drivs av samhällsfrågor anger ofta att de strävar efter 

att hitta alternativa lösningar på samhällsproblem eller delta i arbetet med frågor som står dem nära 

och berör (Ballard m.fl. 2015). Trots att informanterna inte direkt uttryckte några specifika 

förväntningar kan man ändå, utifrån intervjuerna, tolka att de ville komma närmre en lösning på de 

problem flyktingarna stod inför. Enligt utbytesteorin ger ingen människa utan att få något tillbaka 

(Nilsson, 1996) och i detta fall handlade utbytet om att de engagerade individerna ville uppleva att 

deras insatser innebar förbättrade förhållanden för flyktingarna.  

 

Med tiden fick fler människor upp ögonen för vad som skedde i Umeå och de ideellt engagerade 

blev förvånade över hur stort engagemangeget och intresset hos Umeås befolkning var. Donationer 

med mat och kläder kom från olika håll, vårdutbildade ställde upp som hjälp för de sjuka och 

personer som kunde språket ställde upp som tolkar. De engagerade var även tydliga med att visa 

vart donationerna gick. Man menade att genom att visa vart hjälpen gick fick allmänheten mer 

information vilket gjorde att fler ville hjälpa och på så sätt spred sig både budskapet och hjälpen. 

När donationer presenteras via sociala medier når det stora delar av befolkningen och insikten i att 

andra människor donerar till verksamheten skapar en medborgaranda som uppmuntrar andra 

människor i befolkningen till liknande handlingar (Putnam, 2001). Dessa människor drevs även av 

yttre motivation då deras handlingar påverkades av andra människors beteenden (Gagné och Deci, 

2006).  

  

De ideellt engagerade individerna motiverades till att engagera sig på grund av flyktingarnas behov. 

Gagné och Deci (2006) menar att en individs motivation till ett visst handlande påverkas både av 
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den inre drivkraften såsom värderingar och den yttre, som andra människors åsikter och beteende. 

På grund av den hastiga samhällsförändringen var engagemanget i de flesta fall spontant. 

Befolkningen i Umeå var medvetna om att det skulle komma flyktingar som stod utanför statens 

skyddsnät och på grund av bristerna i systemet organiserade delar av befolkningen upp sig för att 

stödja flyktingarna som blev lidande på grund av dessa brister. De ideellt engagerade tog beslutet 

att engagera sig utan någon känsla av press och krav men eftersom det inte var grundat i eget nöje 

eller intresse heller så visar det att informanterna påverkades av yttre motivation (Gagné och Deci, 

2005).    

6.2.2 Det lösa nätverkets konsekvenser 

Denna kategori handlar om de konsekvenser som uppstod på grund verksamhetens lösa karaktär. 

Även aspekter som gjorde det möjligt för engagerade individer att vända negativ feedback till 

motivationsfaktorer presenteras. 

  

Vid hastiga uppstarter av nya verksamheter finns det inte alltid tid för en noggrann planering och 

organisering för att förbereda regler och förhållningssätt för arbetet. Det unika med en verksamhet 

som startas i ljuset av akuta sociala behov är att organisering, regler och ansvarsfördelning inte har 

hunnits med att bestämmas på förhand. Detta ställer nätverket inför en rad olika utmaningar som 

kan handla om vem som ska göra vad, på vilket sätt arbetet ska utföras och vilka förväntningar 

existerar hos de människor som är involverade. Istället för att allt fokus läggs på stödinsatserna 

ställs människor inför uppgiften att lösa de organisatoriska bitarna parallellt med det dagliga 

arbetet. Motgångar och utmaningar i organiseringen kan leda till negativa effekter på de ideellt 

engagerade individernas motivation till arbetet. Aspekter som visades vara viktiga för att kunna 

upprätthålla samspelet och utbytet av insatserna inom verksamheten var att de ideellt engagerade 

visade varandra uppskattning och stöd. Belöningarna i form av stöd vägde upp kostnaden av 

utmaningar och motgångar (Nilsson, 1996).   

  

På grund av att nätverket var nytt och saknade ett officiellt beslutsfattande organ ställdes 

verksamheten inför utmaningen gällande vem som hade ansvar för vad. Inom verksamheten 

delegerades uppgifter och ansvar ut till ideellt engagerade och de ansvarsområden som fanns kunde 

handla om organisering, kontakt med media, det dagliga arbetet etc. Många av de ideellt 

engagerade fick ta på sig nya roller som de inte hade erfarenhet av från tidigare. Att för första 

gången kliva in i en ny roll kan uppfattas som obehagligt men individen erbjuds även en chans till 
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att växa in i den och så småningom lära sig uppskatta det man lärt sig. Gällande 

ansvarsfördelningen uttrycker en informant sig: 

  

Det har påverkat mig så att jag vågar mer. Jag var väldigt feg förut och kände att nej men ska jag hjälpa 

dem(flyktingarna)? Vad kan jag göra? När jag fick ansvaret så kände jag bara att jag ville dö. Det var 

ju väldigt läskigt i början… [...]. Men det kommer ju och man växer. Man lär sig vad man ska göra 

och vad man inte ska göra, så jag vågar mycket mer nu. Jag är inte så feg som jag trodde.   

  

  

Här ser man att den nya rollen uppfattades vara skrämmande men också utvecklande. Ideellt arbete 

har visat stärka människors självidentitet i och med att de visar upp aktiv roll gentemot sig själva 

och samhället (Xie, 2015). Samtliga informanter talar om hur nya roller och ökat ansvar ledde till 

att deras självsäkerhet växte och att de fick ett ökat förtroende för sig själva.  

  

De ideellt engagerade individerna använde motgångar som drivkrafter till att arbeta hårdare. 

Utmaningarna som ett löst nätverk ställs inför kan bidra till konflikter och ifrågasättande av själva 

organiseringen från olika håll inom nätverket. Ifrågasättande och kritik är faktorer som ofta bidrar 

till en växande osäkerhet hos individer. I vissa fall kan perspektivet på detta ändras och istället 

användas som motivationsfaktorer. En informant uttryckte att hon på grund av underskattning ville 

bevisa motsatsen och på så sätt krossa tvivlande åsikter. 

  

Att bli underskattad gjorde ju att vi ville jobba ännu mer och det innebar att vi förlorade väldigt många 

personer så det var ju väldigt tufft ett tag. 

  

Informanten uttryckte senare att stöd och uppskattning från närstående var centrala aspekter som 

gjorde det möjligt att ändra perspektiv på det negativa och använda det som motivationsfaktorer 

istället. 

 

Kritik och ifrågasättande är faktorer som kan påverka självkänslan negativt vilket kan leda till att 

man väljer att avsluta sitt engagemang. Stöd och uppskattning från omgivningen har visats ha en 

central roll när det kommer till valet att fortsätta engagera sig och använda de negativa aspekterna 

som motivationsfaktorer. Detta innebär att de två aspekterna (stöd och kritik) balanserar upp 

varandra i det sociala utbytet mellan de ideellt engagerade (Nilsson, 1996). Kritiken gör att man 

motiveras till att arbeta hårdare för att motbevisa tvivlande åsikter samtidigt som stöd från andra i 

omgivningen ger kraft att faktiskt orka ställa sig emot kritiken och arbeta hårdare. Individen och 

dess engagemang påverkas i detta fall av yttre motivation (Gagné och Deci, 2005). 
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6.3 Drivkrafter 

Under engagemangets gång var det olika faktorer som motiverade olika individer. Dessa 

drivkrafter är inte isolerade och fristående utan ska tolkas utifrån situation, individ och 

omgivningen. Temat drivkrafter kommer alltså att analysera vad som motiverar vem och när.  

6.3.1 Stöd och bekräftelse 

Kategorin handlar om vilken inverkan Umeå befolknings, flyktingarnas och medias uppskattning 

har på de engagerade individernas motivation till arbetet. Fokus ligger på hur en positiv respons 

påverkar motivationen till engagemanget. 

  

Majoriteten av informanterna har uttryckt att de har fått mycket positiv feedback och stöd från 

Umeås befolkning för sitt engagemang. Stöd och bekräftelse för arbetet uppfattas ofta som ett 

tecken på att man gör något bra. Befolkningen har visat intresse för arbetet och varit hjälpsamma 

då de både gjort doneringar och skänkt mat och materiella ting. Lokaltidningar har varit 

hjälpsamma genom att sprida information om insatserna till Umeås befolkning. Detta är alltså en 

bekräftelse på att befolkningen i staden uppskattar volontärernas engagemang vilket gör att de 

känner att de gör något samhällsnyttigt och på sätt vill fortsätta. Bekräftelsen har inte bara kommit 

från den redan etablerade befolkningen i Umeå utan även flyktingarna har visat uppskattning för 

volontärernas engagemang. Denna tacksamhet har främst visats genom glädje och annan positiv 

respons vilket har lett till en skön och positiv känsla hos de engagerade. Uppskattning av olika 

parter leder till en känsla av bekräftelse och en insikt i att det är fler som anser att ideella insatser 

är viktigt när det kommer till just den här situationen. Här synliggörs flera grupper i samhället som 

ställer sig på samma sida som verksamheten. Enligt Mauss (1972) ska en gåva tolkas i den 

samhällskontext den utförs i. I jämförelse med högerextremisterna som inte höll med om att de 

ideella insatserna var berättigade för situationen, kommer här fram grupper som istället anser att 

de ideella insatserna är legitimerade och även uppskattade. Dessa grupper upplever verkligheten 

på liknande sätt som de ideellt engagerade och ger sitt medgivande och stöd till handlingarna i form 

av att visa uppskattning. Dessa positiva reaktioner från omgivningen bidrar till att de engagerade 

får bekräftelse för att de gör något som är gynnsamt för samhället vilket ökar motivationen hos 

individerna för ett fortsatt engagemang. 

 

Att informanterna har fått bekräftelse för deras engagemang både från stadens befolkning, media 

och flyktingarna påverkar deras fortsatta engagemang. Detta kan kopplas till Gagné och Decis 
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(2005) teori om motivation där omgivningens stöd och uppskattning kan tolkas som en yttre 

motivation då de ideellt engagerade strävar efter belöning för sina insatser. Att få bekräftelse av 

omgivningen kan även kopplas till utbytesteorin (Nilsson, 1996). Bekräftelsen betraktas i den här 

kontexten som en belöning och något som stärker självkänslan hos den ideellt engagerade. 

Bekräftelsen väger upp kostnaderna av nedlagd tid och energi. Detta visar på att vid hastiga 

samhällsförändringar är omkringliggande faktorer, som visad uppskattning från omgivningen, 

viktiga drivkrafter vid det ideella engagemanget.   

6.3.2 Personligt gynnande 

I kategorin personligt gynnande beskrivs hur engagemanget har påverkat de ideellt engagerade i 

form av personlig utveckling och lärdomar. De individuella upplevelserna analyseras i relation till 

motivation. 

  

I och med det ideella engagemanget upplevde informanterna en personlig utveckling. De ideella 

insatserna utfördes i en kontext som krävde ett snabbt beslutsfattande och syftade till att täcka upp 

de mest akuta behoven som hade uppstått. Det handlar om en pressad situation och en ganska hård 

miljö som de ideellt engagerade verkade i. Trots detta upplevde informanterna att de kunde få med 

sig positiva aspekter i form av personlig utveckling och nya lärdomar. Engagemanget har visats sig 

påverka de engagerade individernas perspektiv på samhället då de fått se olika perspektiv på 

situationen vilket gjort att de blivit mer öppensinnade mot andra människor. En informant 

uttrycker: 

  

Låter så klyschigt men det är väldigt givande, man växer som människa och man lär sig bemöta andra 

kulturer, andra tankesätt […] man möter ju något nytt hela tiden. Man lär sig att det inte har med en 

viss etnicitet och grupp att göra, utan varje människa ska bemötas som en enskild individ 

  

Intervjuerna visar att engagemanget varit givande för informanterna och att deras tankar kring 

bemötande av andra människor har utvecklats. 

  

Förutom den personliga utvecklingen har engagemanget även inneburit professionell utveckling. 

Flera informanter har upplevt att de fått fler möjligheter när det kommer till jobb och utbildning, 

sociala nätverk har också expanderats då nya kontakter skapats. Detta har skett genom direkt 

kontakt med människor samt att man fått mer erfarenhet och ökad kompetens. Genom ideellt arbete 
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skaffar sig människor nya erfarenheter som leder till ökade möjligheter i arbetslivet (Tomlinson, 

2010).  

  

I uppstarten existerade få förväntningar på vad engagemanget skulle innebära och de engagerade 

individerna betraktade insatserna som en gåva (Mauss, 1972). Desto längre engagemanget 

fortskred började de ideellt engagerade i större utsträckning kalkylera på vilka belöningar 

engagemanget resulterar i (Nilsson, 1996). De upplevde belöningar både på ett personligt och 

professionellt plan och utveckling, lärdomar och nya möjligheter är möjliga belöningar som 

människor strävar efter i sociala utbyten (Nilsson, 1996). Tidigare forskning visar även att 

människor i vissa fall börjar engagerar sig ideellt för att de vill skaffa sig erfarenheter och 

kompetens inför framtiden (Ballard m.fl. 2015). Alltså visar detta att dessa aspekter uppfattas vara 

motivationsfaktorer vilket innebär att individerna motiveras av yttre faktorer (Gagné och Deci, 

2005). 

6.3.3 Personliga konsekvenser 

Behovet av de ideella insatserna krävde en hög arbetsbelastning av de ideellt engagerade och under 

den här kategorin kommer konsekvenserna av detta att analyseras och relateras till hur detta 

påverkade individens motivation till det ideella engagemanget.   

 

På grund av situationen, de stora behov som hade uppstått och en statlig frånvaro var 

arbetsbelastningen för verksamheten hög. De ideellt engagerade lade ner mycket tid och kraft på 

sitt engagemang och kände stort ansvar för att få verksamheten att fungera. Då verksamheten var 

den enda aktören som stod på perrongen och ansvarade för insatserna var arbetsbördan tung, 

emotionellt och fysiskt jobbig. En av informanterna uttrycker: 

  

Jag känner att det tar väldigt mycket tid, den veckan som jag var som mest aktiv jobbade vi natt, efter det 

skulle jag till skolan och sen till jobbet. Jag sov kanske 3h per natt och förväntades ändå fungera. Det negativa 

har varit att jag haft svårt att säga nej för att jag vill ge. Man kan ju inte göra ett bra jobb när man är utsliten 

heller. 

  

Samtliga informanter beskriver hur arbetsbördan har påverkat dem negativt och på grund av detta 

har övervägt att hoppa av helt. Ideellt engagemang kan vara tidskrävande för individen och dessa 

människor löper en högre risk för utbrändhet och stress (Kulik, 2010). Trots hög arbetsbelastning 

fortsatte samtliga informanter sitt arbete inom verksamheten. 
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Centralt för sociala utbyten är att om kostnaderna upplevs som större än belöningarna kommer 

samspelet att upphöra (Nilsson, 1996), Vad är det då som motiverar ideellt engagerade att stanna 

kvar trots att de upplever situationen som alldeles för tung? En informant talar om sina tvivel om 

att fortsatta engagemanget men också om vad som gjorde att hon kände att det nästan var en 

omöjlighet att hoppa av: 

  

Jag var så inne i det, i´m in deep shit så det går inte. Jag ville inte överge de andra heller för det var 

flera stunder som jag kände att nu vill jag ge upp och då blev jag stressad över att känna så. Och då 

kände jag att nu kör vi, vi tutar och kör för det här kommer inte att vara för evigt heller. 

  

En aspekt i ideellt arbete är att det är baserat på frivillighet och att individen själv får bestämma 

hur mycket tid och energi som ska läggas ner. Att själv få bestämma över omfattningen av det egna 

engagemanget är i verkligheten inte alltid okomplicerat. Det fria valet blir problematiskt när det 

finns yttre påtryckningar som styr och influerar individens känslor. Känslan av en moralisk 

skyldighet (Putnam, 2001) gör att de ideellt engagerade inte vill överge vare sig flyktingarna eller 

de andra engagerade. Situationen och flyktingarnas behov bidrar till en känsla av skuldkänslor om 

de engagerade skulle sluta eftersom behovet skulle kvarstå vare sig de ideellt engagerade är där 

eller inte. Beteendet kan motiveras av yttre påtryckningar eftersom de känner ett ansvar över att 

inte överge flyktingarna och sina volontärkompisar. Motivationen att stanna kvar i verksamheten 

bottnar sig i en känsla av press och krav. De engagerade vill undvika skuldkänslor både mot 

flyktingarna men också mot andra engagerade och därför fortsätter de med sitt engagemang. 

Kontext, situation och behov är faktorer som skapar känslor av moraliska skyldigheter och 

flyktingarna som, i och med deras situation, behöver någon som är där med stödet som 

verksamheten erbjuder. Vid motgångar är det tydligt att de ideellt engagerade individerna börjar 

kalkylera och väga upp belöningar mot kostnader för att se om engagemanget innebär ett positivt 

utbyte eller inte. Känslan av den belöning de fick från att kunna underlätta både för andra 

engagerade individerna, i deras arbete, och för flyktingarna, på deras resa, balanserade upp 

kostnaderna av engagemanget och de valde därför att fortsätta (Nilsson, 1996). 
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7. Slutsatser 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vad det är som motiverar människor att engagera 

sig ideellt vid en hastig samhällsförändring. De specifika frågeställningarna som undersökts är: 

Vad motiverar människor att engagera sig ideellt med flyktingar vid en ökad flyktingström? Hur 

upplever individen att samhället har påverkats och mobiliserats i Umeå vid flyktingströmmen 

2015? 

 

Empirin baseras på flyktingströmmen i Sverige 2015, och ideellt engagerade individers upplevelser 

i verksamheten Refugees Welcome som assisterade irreguljära flyktingar på deras resa genom 

Sverige. Data har samlats in genom utförandet av sex djupintervjuer med ideellt engagerade 

individer. Data har analyserats i relation till tre teorier: Robert Putnams teori om samarbete, 

moraliska skyldigheter och mobilisering där kontexten med flyktingströmmen lyfts som en central 

faktor, Marcel Mauss teori om gåvan i relation till de rådande normerna i samhället som kopplas 

till utbytesteorin. Den handlar om sociala utbyten där belöningar och kostnader ställs mot varandra 

för att reglera utbytet till allas bästa. Slutligen har Maryléne Gagné och Edward L. Decis 

självbestämmandeteori används. Den grundar sig på motivationsfaktorer som påverkar individens 

engagemang. Uppsatsens resultat presenteras nedan, under rubrikerna motivation och samhällelig 

påverkan. 

7.1 Motivation 

Resultatet visar att det fanns olika faktorer som motiverade informanterna i olika skeden av 

engagemanget. För det första var viljan av att täcka upp ett socialt behov något som präglade 

informanternas engagemang. Det sociala behovet hade uppstått i och med flyktingströmmen och 

den svenska staten hade inte några skyldigheter att agera i de irreguljära flyktingarnas behov. För 

det andra fungerade visad uppskattning, stöd och bekräftelse från närstående och civilsamhället 

som motivationsfaktorer under engagemangets gång. För det tredje fungerade även kritik från 

andra volontärer och aktörer samt en känsla av press i att inte överge flyktingarna och andra 

engagerade som ytterligare drivkrafter. Resultaten visar att det är yttre faktorer som motiverar 

informanterna att engagera sig men att den autonoma och kontrollerade aspekterna varierar 

beroende på situation. Vad som motiverar individerna att engagera sig ideellt har alltså visat sig 

vara situationsbundet men motivationen till engagemanget genomsyras av hur situationen och 

flyktingarnas behov upplevdes.  
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7.2 Samhällelig påverkan 

Resultatet visar på hur flyktingströmmen och det ideella engagemanget har påverkat olika grupper 

och delar i samhället på olika sätt. Centralt för uppsatsen är hur situationen och känslan av 

moraliska skyldigheter präglar samhället och hur detta sammanför människor med liknande åsikter. 

För de ideellt engagerade skapade detta samarbete mellan olika städer, individer och 

civilbefolkningen. Samarbetet bidrog till att man organiserade upp en verksamhet för att uppnå det 

gemensamma målet: att stödja flyktingarna på deras resa. I och med uppstarten av de ideella 

insatserna har civilbefolkningens engagemang ökat och de har bidragit med uppskattning, stöd och 

donationer. I kontrast till ökningen av de ideella insatserna som arbetade för att stödja flyktingarna, 

bildades även fler motståndargrupper som hade motsatta åsikter gällande flyktingfrågan. 

Motståndargrupperna visade sin närvaro både för de engagerade som ville stödja flyktingarna och 

för allmänheten på olika sätt. Bland annat fick de engagerade ta emot obehagliga telefonsamtal av 

medlemmar i motståndargrupperna och i vissa fall kunde motståndargrupper dyka upp vid 

mottagandet av flyktingar. Gällande media har man kunnat urskilja två tendenser, den nationella 

som har vinklat situationen till att flyktingarna skulle vara ett problem för det svenska 

välfärdssamhället, och lokal media i Umeå som har varit mer stöttande gällande de lokala ideella 

insatserna.  
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8. Diskussion 

Putnam menar att det finns bättre förutsättningar för spontana samarbeten mellan människor i 

samhällen med stort socialt kapital och resultatet visar att det redan existerade ett visst socialt 

kapital i det svenska samhället som bidrog till mobilisering och organisering. I uppstarten 

påverkades informanterna främst av situationen, andra engagerade och de kände att de var tvungna 

att fortsätta det arbete som hade påbörjats söderut. Resultatet visar att det finns ett stort civilt 

engagemang i flyktingfrågan och detta är något som stat och kommuner borde nyttja. Antingen 

genom att stödja redan etablerade ideella verksamheter eller underlätta vid uppstart för nya. 

Resultatet visar på vikten av att stödverksamheter ska bedrivas ideellt och trots ett rekommenderat 

stöd från stat och kommun är det viktigt att dessa aktörer respekterar den ideella kärnan. 

Befolkningen har en vilja att arbeta ideellt till förmån för flyktingar bara det erbjuds ett forum att 

verka i. Uppsatsen visar att både de ideellt engagerade, civilbefolkningen och målgruppen gynnas 

av ideellt arbete och därför är det något som det svenska välfärdssamhället borde stödja och 

uppmuntra. Resultatet visar att ideellt arbete är särskilt viktigt vid hastiga samhällsförändringar där 

snabba beslut, många aktörer och akuta insatser krävs för att kunna hantera situationen. Ideellt 

arbete har visat sig vara ett nödvändigt element i Sveriges hantering av flyktingströmmen. 

Invandringen till Sverige har ökat och för att uppnå ett långsiktigt fungerande samhälle är det 

viktigt att den redan etablerade befolkningen och flyktingarna möts och interagerar med varandra. 

Ideellt arbete är ett alternativ till att skapa sådana möten som på sikt kan bidra till ett överbyggande 

socialt kapital mellan olika grupper i samhället. Detta kan i sin tur leda till ett mer samarbetsvilligt 

och fungerande samhälle. 

 

En central aspekt för motivationen i ett ideellt engagemang har visats handla om att få stöd och 

uppskattning från omgivningen. I en kontext där akuta behov uppstår och som kräver ett snabbt 

handlande så ligger fokus på organisering, ansvarsfördelning och samarbete. På grund av 

situationen är det förståeligt att uppskattning och stöd kommer i andra hand och inte prioriteras lika 

högt. Trots att det kanske inte finns tid och utrymme för just dessa aspekter i en akut situation, kan 

det ändå vara en ingång till att uppmuntra människor att fortsätta ett påbörjat engagemang i redan 

etablerade ideella organisationer. Trots att alla ideellt engagerade individer inte stöter på samma 

svårigheter som man gör i en akutsituation är det ändå viktigt att uppmärksamma de människor 

som ger av sin tid och försöker att göra en insats för samhället. Ideellt arbete präglas av känslor 

och känslomässiga belöningar och därför är det viktigt att ta reda på dessa aspekter för att kunna 

motivera fler att engagera sig i flyktingfrågan. 
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9. Framtida forskning 

Det som undersökts är ideellt arbete i en kontext som krävde ett snabbt handlande och akuta 

insatser. Flyktingströmmarna i Sverige har minskat på grund av gränskontrollerna mellan Danmark 

och Sverige, men det finns fortfarande flyktingar som valt att stanna kvar och sökt asyl i landet. 

Det skulle vara intressant att undersöka om fler ideella verksamheter startats i relation till en ökad 

invandring och hur detta påverkar det överbyggande sociala kapitalet i samhället, integration och 

flyktingarnas möjligheter till etablering. Denna uppsats har utgått från de ideellt engagerade 

individernas perspektiv och deras upplevelser men det skulle också vara intressant att undersöka 

insatserna från flyktingarnas perspektiv. Hur de upplevde situationen, vilka behov och 

förväntningar de faktiskt hade och om de blev tillgodosedda genom de ideella insatserna som 

erbjöds på tågstationerna.   
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11. Bilaga 

 

Intervjuguide 
 

Bakgrund   

1. Namn?  

2. Ålder?  

3. Vilken stad växte du upp i och när flyttade du till Umeå?  

4. Utbildning och sysselsättning (huvudsakligen)?  

5. Hur länge har du engagerat dig ideellt med flyktingar i Umeå? 

6. Är du idag frivilligt aktiv i någon organisation eller i något annat sammanhang förutom i 

Refugees welcome? Med vad?    
 

Refugees welcome:  

7. Skulle du kunna berätta lite om ditt engagemang med flyktingarna?  

- Vad gör du mer konkret?    

8.. Har du några specifika värderingar som är särskilt viktiga för dig i din roll som ideellt 

engagerad? Varför är just de värderingarna viktiga för dig?  

9. Hur tror du att man skulle kunna motivera fler människor att engagera sig med flyktingar?   
 

Motiv till engagemang  

10. Vad var det som gjorde att du valde att börja engagera dig med flyktingar? 

- Vad är det som har gjort att du har fortsatt?  

11. Är någon i din närhet aktiv med flyktingar  eller inom någon annan ideell verksamhet? 

- Om ja, hur har detta påverkat dig?  

12. Vad är det bästa med att vara engagerad med flyktingar? Kan du ge ett exempel på en bra 

situation?  

13. Vad är det sämsta med att vara engagerad? Kan du ge ett exempel på en svår/dålig situation?  

14. Hade du förväntningar på vad ditt engagemang skulle innebära när du började?  

- Vilka förväntningar då? Uppfylldes dem? På vilket sätt? 

- Är det något du inte förväntade dig men som du har fått erfara eller uppleva?  

15. Förväntar du dig något av flyktingarna? Vad? Varför förväntar du dig detta (inte)?    

- Uppfylls dina förväntningar? På vilket sätt/på vilket sätt uppfylls de inte?   

16. Finns det någon som visar uppskattning för din insats? Vem och på vilket sätt?   

17. Skulle du kunna tänka dig ett engagemang i detta projekt även om det inte visades någon 

uppskattning alls? Varför/varför inte?  
 

Individuell påverkan: 

18. Har du lär dig något nytt eller kommit till några nya insikter om dig själv, andra eller samhället 

efter att du börjat engagera dig?  

19. Anser du själv att du har förändrats eller fått andra värderingar efter att du börjat engagera dig? 

På vilket sätt?  

20. Skulle du säga att din självbild påverkas av ditt engagemang? På vilket sätt? 

21. Känner du att du får ut något av att engagera dig? Vad? 

22. Har du någonsin varit i en situation där ditt ideella engagemang har hjälpt dig?  

- Har du någonsin varit i en situation där ditt ideella engagemang har försvårat för dig? 

24. Tror du att din framtid påverkas av ditt engagemang? På vilket sätt?    
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25. Genom ditt ideella engagemang, känner du dig mer intresserad eller aktiv inom andra 

samhällsfrågor i Umeå? På vilket sätt? (Varför inte?, Om inte, vad beror det på?) 
 

Samhällelig påverkan:  

25. Hur upplever du att andra människor i Umeå attityder ser ut för tillfället?  

- andra som också engagerar sig?  

- de som kommit i kontakt med dem?  

- politiker?  

- media?  

26. Upplever du att intresset och åsikter om flyktingar har förändrats i Umeå sedan de ideella 

insatserna påbörjats? 

- andra människor  

- andra som också engagerar sig?  

- de som kommit i kontakt med dem?  

- politiker?  

- media?  

27. Upplever du att det finns negativa åsikter mot ditt engagemang med flyktingarma? 

- Vem? (andra människor, andra som också engagerar sig?, de som kommit i kontakt med 

dem, tex campingägare?, politiker?, media? )? 

- Hur märks det och hur förhåller du dig till det?     

28. Hur tror du din omgivning påverkas av det ideella arbetet medflyktingarna? 

- andra människor  

- andra som också engagerar sig?  

- de som kommit i kontakt med dem?  

- politiker?  

- media?  

29. Hur upplever du att kommunikationen mellan flyktingar och andra människor är för tillfället? 

(andra som också engagerar sig, de som kommit i kontakt med dem, politiker, media) 

- Har kommunikationen förändrats efter att de ideella insatserna påbörjats?   

30. Hur tror du folk utanför verksamheten ser på dig som ideellt engagerad med flyktingar? (andra 

som också engagerar sig, de som kommit i kontakt med dem, tex campingägare, politiker, media) 

31. Hur tror du att flyktingarna påverkas av ditt engagemang?  

32. Skulle denna verksamhet kunna bedrivas på något annat sätt eller av någon annan aktör eller 

finns det något syfte med att det är ideellt?  
 

Ideellt arbete som fenomen 

33. Hur skulle du definiera begreppet ideellt arbete?  

34. Vad är största skillnaden mellan lönearbete och ideellt arbete enligt dig?  

35. Vad är skillnaden mellan ideellt arbete och en hobby?   

36. Har människan en plikt att engagera sig ideellt? 

37. Är det något mer du skulle vilja tillägga? 

 
 

 

 


