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Abstrakt 

Vi har i denna uppsats undersökt hur Röda Korsets vision och den sociala gemenskapen 

påverkar engagemanget och motivationen hos en specifik grupp volontärer på mötesplatsen 

Kupan i Halmstad. Vi utgick ifrån en kvalitativansats i utformandet av uppsatsen, där vi 

genomförde kvalitativa intervjuer för insamlandet av vårt empiriska material. Detta 

analyserade vi sedan utifrån Philip Selznicks institutionalisering, Mats Alvessons 

organisationskultur, Randall Collins interaktionsritualer samt Thomas Scheffs sociala band. 

För att förstärka vår analys kopplade vi den till tidigare forskning utförda av Svedberg, von 

Essen och Jegermalm men även till Haski-Leventhal och Cnaans studie. Resultatet av vår 

studie visade att Röda Korset som organisation och dess värderingar påverkar den sociala 

gemenskapen, denna sociala gemenskap är ett grundläggande motiv för att volontärerna ska 

engagera sig inom Röda Korset. 

Nyckelord: Röda Korset, volontärer, social gemenskap, institutionalisering.  

  



Abstract 

We have in this paper examined how the Red Cross's vision and sense of community affects 

involvement and motivation of a specific group of volunteers at mötesplatsen Kupan in 

Halmstad. We based the design of this paper on a qualitative approach, where we used 

qualitative interviews for the collection of our empirical material. We analyzed this empirical 

material with help of Philip Selznick institutionalization, Mats Alvessons organizational 

culture, Randall Collins Interaction ritual chain and Thomas Scheff social bond. To strengthen 

our analysis, we connected it to previous research conducted by Svedberg, von Essen and 

Jegermalm but also to Haski-Leventhal and Cnaans study. The results of our study showed 

that the values of Red Cross as an organization influence the social community, this social 

community is a fundamental motive for volunteers to get involved in Red Cross. 

Keyword: Red Cross, volunteers, social community, institutionalization.  
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1. Inledning 

Det är de som jobbar i skymundan, använder helger och kvällar till att hjälpa andra, det är de 

som står och samlar in pengar vid gatuhörnen, de är närvarande vid publikengagemang och är 

beredda att hjälpa till om katastrofen inträffar. Inget uppdrag är för litet men heller inte för 

stort, de är eldsjälarna som är där som ingen tänker på, volontärerna som arbetar ideellt.  

Svedberg, von Essen och Jegermalm (2010) konstaterade att svenskarnas engagemang är 

anmärknings stort när det kommer till ideella arbeten, detta ur både ett nordiskt och ett 

internationellt jämförande perspektiv. Faktum är att många svenskar lägger ner tid och kraft i 

arbete inom olika ideella organisationer, utan att få någon form av ekonomisk ersättning. Då 

vår uppväxt på ett eller annat sätt har präglats av medmänsklighet och solidaritet, har vi båda 

haft ett intresse av volontärarbete i allmänhet och Röda Korset i synnerhet. Genom egna 

tidigare studier fick vi en djupare inblick i ideella organisationer vilket ledde till att vårt 

intresse ökade, redan då funderade vi på vad dessa personer får ut av det och hur det kommer 

sig att de stannar kvar i detta obetalda arbete.  

Det ideella arbetes betydelse får många gånger en lyrisk skildring och ses som något heroiskt, 

dock har myntet två sidor där det också kan vara något betungande, där det ideella arbetet och 

det ansvar som medföljer kan leda till påfrestningar och utmattning för individen. Vi vill 

därför understryka vikten av den sociala gemenskapen och med detta i åtanke frågar vi oss 

vilken roll denna sociala gemenskap har på volontärernas engagemang.  

Röda Korset är en av de större frivilligorganisationer som engagerar en stor del av den 

svenska befolkningen, både passivt och mer aktivt i form av medlemskap till volontär 

arbetare. Det är de aktiva medlemmarna som intresserar oss och deras sociala gemenskap 

sinsemellan och om Röda Korsets vision och värdegrund påverkar denna gemenskap. 
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1.1 Disposition 

Den här uppsatsen består av nio kapitel och inleds med en förklaring rörande vårt val av 

ämne. I andra kapitlet presenteras vårt syfte med undersökningen och de frågeställningar som 

vi kommer utgå ifrån. Därefter i det tredje kapitlet presenterar vi relevant 

bakgrundsinformation och tidigare forskning inom ämnet. Det fjärde kapitlet behandlar vi de 

teorier vi kommer använda oss av för att kunna besvara vårt syfte och vår frågeställning. 

Vidare i det femte kapitlet presenterar vi vårt metodologiska tillvägagångssätt. Sedan i kapitel 

sex presenterar vi det insamlade empiriska materialet och analyserar detta sedan i kapitel sju. 

Kapitel åtta består av våra slutsatser och kapitel nio av slutreflektioner kring uppsatsen. 
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2. Syfte och frågeställning 

2.1 Syfte 

Vi avser med denna uppsats att undersöka hur den sociala gemenskapen, inom en specifik 

grupp volontärarbetare, påverkar deras engagemang och motivation. Vi vill undersöka om det 

finns ett samband mellan den sociala gemenskapen och individens engagemang och 

motivation. Vi är även intresserade av hur den sociala gemenskapen etableras utifrån de 

värderingar som Röda Korset har och står för. Fokus kommer således ligga på den personal 

som arbetar utan ekonomisk ersättning inom organisationen och hur de upplever och 

beskriver detta fenomen. 

2.2 Frågeställning 

– Hur påverkar Röda Korsets vision den sociala gemenskapen inom gruppen? 

– På vilket sätt påverkar den sociala gemenskapen volontärernas engagemang och motivation? 
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3. Bakgrund och tidigare forskning 

För att tydliggöra hur vårt forskningsområde ser ut kommer vi börja med att presentera en 

definition av begreppet volontärarbetare. Detta belyser vad som är karaktäristik för individer 

som arbetar ideellt och förklarar varför det är intressant att studera den gruppen utifrån vår 

frågeställning. Vi kommer även i detta kapitel kortfattat redogöra för Röda Korset som 

organisation och Röda Korset i Halmstad. Vidare kommer vi att redogöra för två tidigare 

studier om ideellt arbete, den ena är Lars Svedberg, Johan von Essen och Magnus Jegermalms 

forskningsrapport Svenskarnas engagemang är större än någonsin, den andra är en 

vetenskaplig artikel av Debbie Haski-Leventhal och Ram A Cnaan, Group Processes and 

Volunteering: Using Groups to Enhance Volunteerism  

3.1 Volontärarbete 

Vi kommer använda följande definition av volontär, en individ som utan ekonomisk 

ersättning utför utbildning eller annat uppdrag (NE, 2011), detta i likhet med Röda Korsets 

centralstyrelse som har definierat att all personal inom Röda Korset som får betalt för ett 

uppdrag ska likställas som anställd eller uppdragstagare och inte volontärer (Röda Korset, 

2007). 

3.2 Röda Korset 

Röda Korset är en politisk och religiös obunden organisation som finns i 186 länder, det är 

världens största humanitära nätverk. Röda Korset har sju grundprinciper som förenar samtliga 

medlemmar (Röda Korset, 2011) och dessa är humanitet, som innebär att organisationen 

arbetar både internationellt och nationellt för att förhindra och lindra mänskligt lidande. Målet 

är att värna om människovärdet genom att skydda om liv och hälsa. Röda Korset främjar 

alltså den ömsesidiga förståelsen och vänskap men även om samarbete och varaktig fred 

mellan alla oavsett etnisk bakgrund. Vilket leder in på den andra grundprincipen som är 

opartiskhet, således att Röda Korset gör ingen åtskillnad mellan nationalitet, religion, politisk 

åsikt eller etnisk tillhörighet utan istället arbetar för att hjälpa de mest nödställda.  

Röda Korset värnar också om sin neutralitet och tar ingen ställning i frågor gällande politik, 

religion eller ideologi utan ställer sig neutralt för att bevara människors förtroende. Ytterligare 

en grundprincip är självständighet, vilket innebär att de nationella rödakorsföreningarna ska 
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hjälpa statsmakter med humanitära insatser men är ändå underställda respektive lands lagar 

men ska hålla sig oberoende som gör att de kan handla i enlighet med Röda Korsets principer. 

Även frivillighet är en av principerna således att Röda Korset utan egna intressen att 

tillgodoses hjälper till när det krävs och både mottagaren och givaren vill ha och ge hjälp. 

Alltså att Röda Korset ger hjälp frivilligt och osjälviskt. Även att det bara får finnas en Röda 

Korset förening i landet är en princip, och denna ska vara öppen för alla och den humanitära 

insatsen som sker ska omfatta hela landet.  

Den sista grundprincipen är universalitet, alltså att Röda Korset är en världsomfattande 

organisation och de nationella rödakorset föreningarna har samma skyldigheter och rättigheter 

men även en solidarisk skyldighet att bistå varandra. Förutom dessa sju grundprinciper 

grundar Röda Korset sitt arbete på internationella humanitära rätten som även kallas krigets 

lagar och FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. 

Röda Korset i Sverige är indelat i tio olika regioner och dessa regioner är i sin tur uppdelad i 

kretsar, dessa lokala kretsar är till antalet 1132 stycken och tillsammans har de cirka 190 000 

medlemmar varav drygt 29 000 engagerar sig frivilligt i organisationen (Röda Korset, 2011). 

Kretsarna är verksamma inom ett visst geografiskt område med antingen allmänna eller 

specifika inriktningar på verksamheten. Kretsarna är underställda centralstyrelsen, vilket är 

svenska Röda Korsets högsta beslutande organ (för fullständigt organisationsschema se bilaga 

1.1). 

De flesta Röda Korset kretsarna utgår ifrån vad som inom Röda Korset kallas mötesplatsen 

Kupan, detta stämmer in på Halmstadsregionens kretsar där det är en bas för det lokala 

frivilliga arbetet. Mötesplatsen Kupan i Halmstad är alltså en bas för de ca 700 medlemmarna 

och för de 50-tal volontärerna i regionen, men fungerar även som en second hand butik. Det 

är ifrån denna lokal som Röda Korset i Halmstad och det flertal verksamheter som de utför 

utgår, exempelvis har Halmstad en besöksverksamhet som går ut på att frivilliga regelbundet 

besöker individer som känner sig ensamma för att bryta ofrivillig isolering, men Röda korset i 

Halmstad genomför även Svenska undervisning för invandrare.   
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3.3 Tidigare Forskning 

3.3.1 Svenskarnas engagemang är större än någonsin 

Den första studien är en forskningsrapport om svenskarnas ideella/ frivilliga och informella 

insatser, alltså om medborgarnas obetalda engagemang utanför arbetslivet. Studien var en 

uppföljning av tidigare liknande befolkningsstudier och var finansierad av Regeringskansliet 

och utförd av SCB och Ersta Sköndal högskola. Rapporten inleds med att förklara hur 

författarna ser på relevanta termer, med termen ideell eller frivillig insats menas det i rapport 

att det är en arbetsuppgift som utförs obetalt och inom ramen för en organisation eller 

förening. Vidare förklaras termen informell insats, Svedberg, von Essen och Jegermalm(2010) 

menar på att detta är oavlönad hjälp eller ett stöd som utförs på regelbunden basis.  Det görs 

också åtskillnad mellan informella insatser, å ena sidan insatser som utförs för någon utanför 

respektive innanför det egna hushållet, å andra sidan insatser som sker åt anhöriga och de 

insatser som utförs åt utomstående exempelvis vänner. Men det åtskils även ifrån det ideella 

arbetet och ifrån förvärvsarbete samt ifrån det ordinära hushållsarbete, men Svedberg, von 

Essen och Jegermalm understryker att det kan vara svårt att göra en avgränsning mellan 

ideella och informella insatser  

I denna rapport visas det hur det svenska ideella engagemanget har förändrats och utvecklats 

sedan 1992 och vad det är för insatser som sker och vilka det är som gör dem. Urvalet för 

denna befolkningsundersökning var ett representativt urval av befolkning i åldern 16-84 år 

och att termerna ideell och frivillig likställs men också att det aktivt även avser 

ideella/frivilliga och informella insatser.  Det framkom i denna studie att antalet av individer 

som genomförde någon form av ideellt arbete att sedan 1992 har det inte skett någon större 

förändring, utan det har legat stadigt på runt 50 % av befolkningen i nämnda åldersgrupp har 

utfört ett ideellt arbete de senaste 12 månaderna. Vidare beskrivs det vilken form de ideella 

insatserna tar, och hur de har förändrats över tiden. Även här har det skett en liten förändring 

över tiden och det är bara den direkta penninginsamlingen där det har skett en markant 

nergång de senaste åren, men de direkt sociala insatserna är en av sakerna som har ökat 

markant de senaste åren. Det fortsätts med att visa inom vilka sektorer dessa insatser bedrivs, 

den största sektorn är idrott och har varit det de senaste åren tätt följd av social inriktning. Går 

man djupare in kan man se att 3 % av svenskarna som engagerar sig ideellt gör det inom 

humanitära organisationer.  



7 

 

I rapporten redogör de även för den professionalisering som skett inom de ideella 

organisationerna, detta är en process som även skett i Sverige och leder till att de ideella 

insatserna sker på liknande villkor som förvärvsarbetet och i sin tur leder detta till att det 

krävs en särskild kompetens för de individer som utför eller leder de ideella arbetarna. Vidare 

med tanke på den individualisering som skett i samhället, leder det till att individer i högre 

grad reflexivt värderar sina insatser och är inte längre lika lojala mot traditioner, 

organisationer eller kollektiv. Därigenom har det blivit svårare att förlita sig på de som arbetar 

ideellt att de kommer engagera sig under en längre tid. Således för att motarbeta denna 

professionalisering finns det bland annat krav på utbildning eller introduktion innan de får 

arbeta ideellt. Vilket 23 % av de tillfrågade svarade att det var krav på.  

Vidare redogörs för hur den svenska befolkningen uppfattar frivillig arbetets roll i samhället 

och där är det anmärkningsvärt att över hälften av de tillfrågade känner att det ger något som 

inte kan ersättas av avlönad professionell personal och att alla individer har en moralisk 

skyldighet att minst en gång i sitt liv göra en ideell insats. Vidare kunde Svedberg, von Essen 

och Jegermalm urskilja att det fanns tre tydliga motiv för att börja arbeta ideellt, 60 % av de 

tillfrågade menade att det var för att de ville bidra till organisationen, 57 % ville göra nytta för 

andra människor och det sista tydliga motivet var att kunna utöva sina intressen vilket var 55 

% av de tillfrågade som menade på att det var de främsta anledningarna till att de började 

ideellt. Även vad individerna känner är en viktig del i det ideella arbetet diskuteras, här kunde 

författarna urskilja att få hjälpa någon är det alternativ som får starkast stöd, tätt följt av att 

ha/få trevliga kamrater, det sistnämnda bottnar i enligt Svedberg, von Essen och Jegermalm i 

uppskattning av andra.  

Avslutningsvis menar författarna att så många som tre fjärdedelar av den svenska 

befolkningen har eller håller på att arbeta ideellt är bemärkningsvärt högt internationellt sett, 

men även att det ideella arbetet inte ses som ett alternativ till förvärvsarbete, utan snarare som 

ett komplement till detta är relativt unikt ur ett internationellt perspektiv. 
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3.3.2 Group Processes and Volunteering 

Den andra studien vi tänker ta upp om volontärarbetare är en amerikansk studie publicerad i 

Administration in Social Work 2009 tar upp de grupper som skapas inom en ideell 

verksamhet och hur det påverkar medlemmarna i denna grupp och deras motivation.  

Debbie Haski-Leventhal och Rama A. Cnaan menar på att det ideella arbetet gått till en mer 

individualist form av beteende men trots detta utförs de flesta volontärarbeten inom ett 

organisatoriskt sammanhang och i grupp. Denna grupp utgör en viktig del för de nya 

medlemmarnas socialiserande in i gruppen men även för existerande medlemmar kan denna 

skapa en tillfredställelse, engagemang och effektivitet. Volontärerna kan identifiera sig med 

gruppen, anpassa sig till gruppens normer men även leda gruppen. Vidare är volontärgrupper 

en grupp av individer som träffas av deras egen fria vilja och utför uppgifter för andra utan 

någon monetär belöning och de ser sig själva och blir sedda av andra som en social enhet och 

är inbäddade i ett större socialt system eller frivillig organisation. Bildandet av en frivillig 

grupp påverkar identitet och tillhörigheten, men även beteendet och engagemanget av dess 

medlemmar och Haski-Leventhal och Cnaan (2009) menar att det finns fyra olika typer av 

volontärgrupper som skapas utifrån detta, och dessa är namngivna på följande sätt, 

stadigvarande volontärgrupp, dubbelidentitetsgrupp, utbildningsintroducerande grupp och 

provisoriskuppgift grupp, och beroende på vad det är för grupp har det olika betydelser för 

volontärerna och dess insats. 

Den första och den mest vanliga volontärgruppen är den stadigvarande volontärgruppen, den 

skapas genom att volontärerna gör insatser tillsammans, det räcker inte med att de är inom 

samma organisation, eller arbetar för samma sak utan de måste träffa varandra regelbundet 

genom sitt volontärarbete, således lär de känna varandra personligen. Detta sker över en tid 

och de nya medlemmarna i gruppen får hålla sig i marginalerna tills de har visat sig värdiga. 

Den stämning som råder i denna grupp är familjär och det diskuteras privatliv, firas när det 

finns något att fira och det hjälps åt när någon har problem. Denna familjära stämning leder 

till att volontärer kan fortsätta vara volontärer enbart för att deras vänner är det och 

skuldkänslor kan uppstå när individer vill lämna eller lämnar det ideella arbetet. 

Den andra volontärgruppen är dubbelidentitetsgruppen, detta är en grupp individer som 

känner varandra sen innan och således har de redan en gruppidentitet och gruppnormer, när de 

väl börjar utföra ett ideellt arbete tillsammans skapas en subgrupp inom volontärgruppen och 
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en sekundär gruppidentitet formas. Denna grupp är mindre individualistisk och skapas utifrån 

en kollektiv vilja att göra en insats, och det är gruppen som initierar och inspirerar. 

Individerna väljer att genomföra en ideell insats på grund av deras grupptillhörighet. 

Ytterligare en av volontärgrupperna är utbildningsintroducerande grupp. Denna grupp skapas 

redan innan de börjar med sin ideella insats. Genom att volontärerna genomgår speciella 

utbildningar där nya färdigheter och ideologi lärs in skapas denna gruppgemenskap. Om de 

fortsätter sitt ideella arbete blir gruppidentiteten väldigt stark. Den sista volontärgruppen är 

den provisoriskauppgifts gruppen. Detta är den grupp som har den svagaste gruppidentiteten 

då gruppen inte faller in på samma definition av frivillighetsgrupp som de övriga 

volontärgrupperna.  Den är provisorisk och skapas vid en speciell eller akut händelse och har 

enkom denna händelse som sitt specifika syfte. Således har gruppmedlemmarna inte tid och 

existerar inte i rätt sammanhang för att skapa en gruppidentitet. 

Ovanstående grupper menar Haski-Leventhal och Cnaan (2009) är idealtyper och deras 

funktion kan variera och eller överlappa varandra, men de kan även gå från en grupp till en 

annan. Men ingen av grupperna är mer effektiva eller mer viktiga än någon annan grupp. Utan 

det är bara processerna inom grupperna som skiljer sig åt och hur medlemmarna påverkas av 

dem. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Med vårt syfte i åtanke, den sociala gemenskapens betydelse för volontärernas engagemang 

och motivation till det ideella arbetet. För att tolka och analysera vårt empiriska material 

kommer vi att använda oss av följande teorier. Vi inleder teoriavsnittet med att beskriva 

Selznicks teori om institutionalisering, sedan tar vi upp Alvessons begrepp 

organisationskultur. Därefter presenterar vi Collins teori om interaktionsritualer, 

avslutningsvis beskriver vi Scheffs teori om sociala band.  

4.3 Institutionalisering 

Institutionalisering är process som sker över tidsperiod inom en organisation och som 

reflekterar över hur denna organisation har utvecklats sen den grundades, vilka som har varit 

medlemmar i denna organisation, hur mycket intresse de har investerat i organisation och hur 

organisationen har anpassat sig till samhällets förändringar (Selznick, 1984). 

Institutionalisering sker alltid till en nivå. Denna nivå beror på hur mycket spelrum det finns 

för interaktion mellan individen och gruppen och hur detaljerad organisations mål är, desto 

mindre detaljerade desto mer möjlighet för de sociala faktorerna att styra hur det ska 

utvecklas. Således desto mer precisa och tekniska målen är leder det till att de sociala 

faktorerna får mindre möjlighet till att styra då de hamnar i skymundan.  

Institutionalisering är att ingjuta värden inom organisationen som är utöver de krav som 

uppgiften kräver, således de tekniska krav som krävs. Detta leder i sin tur till att individerna 

som jobbar inom organisationen blir mer än bara anställda och kan uppfylla sina egna och 

gruppens behov. De blir mer än bara utbytbar personal (Selznick, 1984). Detta gör att 

organisationen blir en värdefull del av individens liv och ett sätt för individen att uppnå 

personlig tillfredställelse. En del av de konsekvenser denna process får är tydliga medan andra 

är mindre enkla att upptäcka. En av de mer tydliga konsekvenserna är att administrativa 

förändringar är svåra att genomföra då individerna har vant sig och identifierat sig till sedan 

länge fastställda rutiner. Men även när relationerna sinsemellan har gått ifrån arbetsrelation 

till personligrelation är det svårt att genomföra någon förändring då individerna är tveksamma 

och det finns ett motstånd till att riskera denna relation. 

Detta leder till att organisationen skapar elitgrupper, eller eliter, vilket i sin tur kan vara vilken 

grupp som helst inom organisationen. Eliterna har ett syfte och det är att de har det 
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övergripande ansvaret att skydda de sociala värdena inom organisationen (Selznick, 1984). 

Eliter skapas genom en selektiv rekrytering och/ eller att organisationen utbildar personalen 

vid särskilda utbildningscentraler. Detta leder till att organisationen får fram personal som 

representerar de värderingar organisationen har. Men det leder även till att det blir en 

homogen organisation och organisationsstab med en officiell filosofi eller en administrativ 

ideologi. 

4.4 Organisationskultur 

Mats Alvesson (2009) tar upp vikten av att studera och utbilda om organisationskultur. Enligt 

Alvesson är de kulturella måtten grundläggande delar av alla organisationer. Även i de 

organisationer där det inte läggs stor vikt eller uppmärksamhet på kulturfrågorna präglas det 

på ett sätt vilket människorna inom organisationen tänker, känner, värderar och reagerar på 

åsikter och föreställningar vilka i sin natur är kulturella. Kulturen är således viktig i den 

bemärkelsen att förstå hur företag och organisationer fungerar, allt från vardagligt ledarskap 

till strategisk förändring. 

Även om organisationskultur och kultur inte har någon allmängiltig definition menar 

Alvesson (2009) att organisationskultur kan ses som ett överordnat begrepp för ett tankesätt 

som intresserar sig för kulturella och symboliska fenomen. Organisationskultur kan ses som 

vikten av att förstå hur individen i sig själv tolkar händelser, idéer och erfarenheter som 

påverkar den grupp vederbörande tillhör. Vidare utvecklar Alvesson organisationskultur och 

menar att det även innefattar värderingar och antaganden om den sociala verkligheten, detta 

trots att de inte är lika fundamentala i kulturanalysen. Kulturen är, enligt Alvesson, inte något 

som finns inuti individernas huvuden utan att det snarare handlar om ”mellan” huvudena på 

en grupp där mening och symboler ges tillfälle att uttryckas öppet. Således blir kulturen ett 

centralt begrepp för att förstå och förklara sociala händelser och beteenden. 

Användandet av metaforer har de senaste åren fått större uppmärksamhet och kan ses som 

organiserade redskap för att förstår de komplexa fenomen vi väljer att studera. Alvesson 

menar att vi aldrig kan förhålla oss till den objektiva verkligheten så som sådan, utan att vi 

skapar metaforer av de fenomen vi talar om (Alvesson, 2009). Då forskare idag väljer att se 

på kulturer inom organisationer utifrån metaforer kan det med fördel utveckla nya former för 

förståelser eller ge oss en bredare uppfattning av vad som händer i organisationer. Det vill 
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säga rörande individers känslor, tankar, värderingar och så vidare. Metaforer kan med andra 

ord ses som avgörande för hur människor förhåller sig till varandra och verkligheten. 

4.1 Interaktionsritualer 

Randall Collins (2004) menar att interaktionsritualer framförallt är en teori som behandlar 

tillfälliga situationer mellan människor vars möten är laddade med känslor och ett 

medvetande som grundar sig på en rad kedjor utifrån tidigare möten. Grundläggande för 

teorin är att individerna i varje lyckad interaktionsritual kommer i ett gemensamt 

stämningsläge där de utvecklar en ömsesidig uppmärksamhet, gemensamma emotioner och en 

gemensam kroppslig mikrorytm. Interaktionsritualer i sin tur har fyra huvuddrag eller 

ingredienser där det först och främst måste närvara minst två personer som befinner sig på 

samma plats. Det handlar alltså om den fysiska närvaron där de påverkar varandra med den 

kroppsliga närvaron. För det andra måste där finnas gränser till utomstående där de 

involverade får känslan av vilka som deltar eller inte. För det tredje måste deltagarnas fokus 

ligga på ett gemensamt objekt eller aktivitet. Något som resulterar i att individerna blir 

medvetna om vars och ens uppmärksamhetsfokus. Slutligen måste deltagarna dela en 

sinnesstämning eller upplevelse. Vilken typ av emotion som gruppen visar inledningsvis är av 

ringa betydelse då den dominerande känslan kommer överskugga övriga känslor via en 

emotionell smitta. Collins (2004) lägger störst vikt i de två sistnämnda ingredienserna för 

interaktionsritualer och menar att ju mer deltagarna fokuserar på den gemensamma aktiviteten 

och ju större medvetenheten är desto intensivare blir känslan. 

Resultatet av framgångsrika interaktionsritualer uppenbarar sig i fyra huvudsakliga utfall 

(Collins, 2004). Deltagarna känner en känsla av solidaritet gentemot gruppen. De får 

emotionell energi, vilket exempelvis kan handla om entusiasm, tillit, självförtroende och 

styrka. Symboler som representerar gruppen och som medlemmarna associerar sig själva med 

blir heliga, där deltagarna försvarar dem mot yttre hot och behandlar symbolerna med respekt. 

Sista utfallet handlar om att moraliska känslor uppstår, det vill säga en känsla av vad som är 

rätt eller fel gentemot gruppen.  

Enligt Collins är alltså emotioner en central ingrediens i utfallet. Den emotionella energin kan 

dock variera mellan att vara hög eller låg. Hög emotionell energi kännetecknas av hög grad av 

självtillit och entusiasmen där individer känner stort behov av att interagera med andra 
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människor. Låg grad handlar snarare om negativa självkänslor och nedstämdhet där individen 

inte delar gruppens syften och symboler. Den långsiktiga konsekvensen av lyckade 

interaktionsritualer har en benägenhet att generera känslor av hög emotionell energi och 

samhörighet. Detta är känslor som medlemmarna har med sig även då ritualerna avstannat 

vilket således påverkar deltagarnas tänkande.   

4.2 Sociala band 

Tomas J Scheffs teori om sociala band utgår från att vi människor är sociala varelser och detta 

innebär att vi har ett grundläggande motiv för att skapa och bevara sociala band mellan 

människor. De sociala banden är det som integrerar oss och håller samman samhället. Scheff 

(1990) fortsätter med att genom den utvecklingen samhället har tagit, så lever vi i ett anomiskt 

tillstånd där dessa sociala band löses upp. Detta i och med att det moderna samhället blivit 

mer individualiserat och därigenom är de sociala banden lösa och individen är i fokus och 

medlemmarna är isolerade, detta kallar Scheff för överdifferentierade sociala band. Den totala 

motsatsen är underdifferentierade sociala band vilket innebär att de sociala banden är kraftiga 

och att lojalitet är definierat som konformitet i gruppen. Vidare innebär detta att gruppens 

intressen går före individens egna, eller mer att gruppens behov gör anspråk på bekostnad av 

den enskilde individens behov. Scheff menar på att när det finns balans mellan närhet och 

distans i differentiering och när den stämmer överens handlar det om ett optimalt 

differentierat socialt band. Alltså att det finns en balans mellan individen och gruppens behov. 

Enligt Scheff (1990) krävs det för att dessa sociala band ska fungera en samklang och 

samförståelse, vilket innebär att det finns en överensstämmelse i det som uttrycks och utbyts 

mellan två eller flera individer, men också att det existerar en känsla av att man blir förstådd, 

bekräftad och sedd av de andra. Således bygger mötena med andra på en ömsesidig acceptans. 

Scheff bygger vidare på att sociala band och menar att dessa baseras på två huvudemotioner, 

skam och stolthet. Skam är den emotion som hotar de sociala banden och stolthet är den som 

stärker och bevarar dem. Det är dessa emotioner som grundar hänsynsemotionssystemet, detta 

baserar Scheff (1990) på att individer mer eller mindre tenderar ta hänsyn på omgivningens 

krav och förväntningar och utvärderar sig därefter, och beroende på graden av hänsyn som 

individen tar upplever hon således antingen skam eller stolthet. Därigenom kan man se det 

som att dessa emotioner skapar en sorts social sanktion som är beroende på situation, men 

även vilken kultur som individen befinner sig i, dessa emotioner ter sig olika i olika 
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situationer. Denna sociala kontroll som dessa emotioner skapar kan utlösa en kedjereaktion 

till följd av ett belöningssystem där stolthet kan genera i ett konformt beteende vilket i sin tur 

genererar i ytterligare stolthet och konformiteten eskalerar. Ett exempel på detta är när barn är 

duktiga belönas detta beteende som då leder till att barnet fortsätter med att vara duktigt. Men 

om barnet inte skulle vara duktigt skulle då sanktioner i avsaknad av belöning införas och 

barnet skulle sluta med detta beteende. Vilket innebär att grunden för de sociala banden 

skapas i barndomen där den sociala förmågan utformas men man sedan hela livet testar dessa 

sociala band.  

Scheff (1990) fortsätter med att skam är en känsla som inte kan förtryckas eller förnekas och 

skulle individen ändå göra detta skulle detta kunna leda till att individens tankar eller 

beteende upplevs som splittrande eller oroande. Men Scheff trycker alltså på att skam är något 

individen i viss mån måste uppleva men i allt för stor mängd kan den bli skadlig för oss. I det 

senmoderna samhället finns det flera olika tecken på skamkänslor i olika mängd. Vi känner 

skam över att känna skam, att vi följer samhället istället för vår egen intuition eller vice versa 

eller känner skam för att vi är rädda. Men även en känsla av stolthet kan leda till skam då det 

kan uppfattas som skryt. 

Med detta hänsynsemotionsystem vill Scheff visa hur skam och stolthet spelar en stor roll i 

våra liv, detta i form av normer som styr hur vi ska bete oss och vilka emotioner som ska 

väckas beroende på situationen. Detta är inte alltid tydligt och sker oftast i det tysta men 

genom hänsynsemotionsystemet kan man enligt Scheff (1990) få en inblick hur dessa 

emotioner skapar en social kontroll som påvisar hur den moderna individen inte är oberoende 

och fri utan faller in i ett system som regleras av den kultur och det samhället individen 

befinner sig i. 
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5. Metod 

I det här kapitlet kommer vi gå igenom de metodologiska tillvägagångssätt som vi har använt 

oss av i förberedelsen, utförande och i sammanställningen av den här undersökningen. 

5.1 Val av metod 

Vi har använt en kvalitativ metod då vi har samlat in det empiriska materialet till vår studie, 

detta val grundar sig i att vår undersökning baseras sig på volontärernas egna känslor och 

berättelser av hur de upplever sin livsvärld. Genom vår begränsning till Röda Korsets 

mötesplats Kupan i Halmstad och hur den sociala gemenskapen påverkar motivationen just 

här faller den kvantitativa metoden bort då denna mer lämpar sig till att generalisera det 

material man får fram och kontrollera om den är allmängiltig eller inte, men då vi mer är 

intresserade av hur individerna på mötesplatsen Kupan upplever sin situation anser vi att den 

kvalitativa metoden är den väg vi ska ta för att uppnå vårt syfte med studien. Kvalitativa 

undersökningar resulterar i en närhet mellan forskaren och studieobjektet, detta är något som 

kan medföra en möjlighet för oss att kunna ta del av respondenternas situation och därmed ha 

en möjlighet till att sätta sig in i deras perspektiv (Bryman, 2009).  

Denscombe (2000) menar att varje insamlingsmetod har sina fördelar och nackdelar och det 

finns inte något som är den bästa för alla situationer och att den skillnaden mellan kvalitativ 

och kvantitativ metod ligger i tillvägagångssättet, hur information samlas in och omvandlas. 

Den kvantitativa insamlingsmetoden är ofta storskalig och desto mer individer som ingår i 

studien ökar graden av tillförlitlighet, den kvantitativa metoden mäter företeelser som sedan 

omvandlas till siffror med statistiska metoder i datorprogram som sedan analyseras, och 

presenteras i form av tabeller eller andra beskrivande statistiska hjälpmedel (Denscombe, 

2000). Med tanke på vårt syfte och den begränsning vi gjort, och vad Denscombe menar på är 

den kvantitativa metodens starka sidor, kan det vara svårt för oss att kunna använda denna 

metod fullt ut för att kunna besvara vår frågeställning, då denna mer handlar om hur ett antal 

volontärer beskriver hur den sociala gemenskapen påverkar engagemanget och motivationen. 

Vilket leder oss in på den kvalitativa metoden som till skillnad ifrån den kvantitativa metoden, 

omvandlar det som observeras, rapporteras eller registreras ifrån fältet till skrivna ord, 

berättelser och analyseras därefter.  Således enligt Denscombe (2000) gör att den lämpar sig 

mer till en småskalig studie som innefattar ett fåtal individer, och har intervju som ett redskap 
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och leder till att detaljer och djup, som annars kunnat missas uppfattas och hjälper till att 

beskriva ett fenomen upptäcks. Denscombe menar på att kvalitativ metod är en flexibel 

utvecklingsbar metod som vid behov kan förändras och ändras under studiens gång. 

Med detta i åtanke och det som tidigare nämndes anser vi att den kvalitativa metoden är något 

vi kan nyttja då vi i våra intervjuer ger respondenterna en möjlighet att styra över upplägget så 

länge de håller sig till ämnet och reflekterar kring saker av relevans. Vi ger dem en möjlighet 

att uttrycka sig fritt och inte känna sig begränsade till intervjuguiden och därmed lämpar sig 

den kvalitativa metoden mer vår studie och dess syfte och frågeställning. 

5.2 Vetenskapligteoretisk ansats 

Våra förhoppningar är att kunna ta del av informanternas subjektiva upplevelser, det vill säga 

att förstå deras känslor och erfarenheter, av fenomenet hur den sociala gemenskapen påverkar 

volontärarbete. Således är det ingen absolut sanning vi vill uppnå utan istället förstå och 

begripa hur de upplever sin livsvärld. Med ovanstående i åtanke faller positivismen bort då 

denna ansats snarare inriktar sig på fakta och kunskap som kan verifieras eller falsifieras 

utifrån sinneserfarenheter och göras allmängiltig (Allwood,. Ericksen, 1999).  

Hermeneutik kan ses som positivismens motsats och är en tolknings och förståelselära, den 

bygger snarare på inkännande än på logik och empiri, alltså att man snarare vill begripa och 

tolka saker på ett förståndsmässigt plan istället för på det intellektuella (Thurén, 2007). Dessa 

tolkningar bygger på vår förförståelse, de förväntningar, åsikter eller fördomar man har om en 

företeelse eller ett objekt. Mer eller mindre medvetet kommer vi enligt hermeneutiken 

antingen försöka verifiera eller falsifiera dessa. Det är genom detta bestridande eller 

bekräftande av förförståelsen som formar vår förståelse. Vid insamlingen av empiri kommer 

vi utifrån vår introspektion försöka sätta oss in i informanternas situation och därigenom 

kunna förstå deras känslor och upplevelser genom vår empatiska förmåga. Således finner vi 

hermeneutiken som lämplig för vår studie. Detta även om Thurén (2007) menar att 

upplevelser och känslor inte är intersubjektivt testbara, det vill säga när vi tolkar andra 

individers känslor och upplevelser finns det nackdelar med tolkningen som påverkas av vår 

förförståelse, våra värderingar och kontexten.   
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5.3 Förförståelse 

Enligt Thurén (2007) kännetecknas vårt sätt att uppleva verkligheten av en förförståelse, detta 

gäller både vardagslivet och när det gäller vetenskapen. Förförståelsen betydelse är 

fundamental i den bemärkelsen att allt vi ser, hör, upplever, tänker och tycker bygger på en 

förförståelse, eller förutsätter en form av förkunskap. Det vill säga vi uppfattar inte 

verkligheten enbart utifrån våra sinnen utan sinnesintrycken innehåller även en grad tolkning. 

Vi har socialiserats utifrån samhällets rådande kultur och uppfattar därför verkligheten på ett 

sätt som också överensstämmer med den, samtidigt förändras vår förståelse hela tiden då vi 

tar in nya intryck och reviderar våra uppfattningar. Detta växelspel, mellan förförståelse och 

erfarenhet, mellan teori och praktik eller del och helhet kallar Thurén (2007) för hermeneutisk 

cirkel eller hermeneutisk spiral. Det råder en symbios mellan helhetsförståelse och 

delförståelse, delarna kan inte förstås utan helheten och helheten kan inte förstås utan delarna. 

Förförståelsen och erfarenheten är alltså en förutsättning för varandra och samspelar i en 

fortlöpande process där en större erfarenhet ger förutsättning för bättre förförståelse vilket 

således resulterar i att vi ökar vår kunskap inom ett ämne eller urskiljer tydligare nyanser. 

Med andra ord övervinna våra fördomar och istället genererar en bättre förförståelse. 

5.4 Vår förförståelse 

Ingen av oss har någon tidigare personlig erfarenhet av att arbeta ideellt, vår inblick i Röda 

Korset har även den varit begränsad eller måttlig då ingen av oss har någon anhörig eller 

bekant som har eller arbetar ideellt. Den förförståelse vi har om Röda Korset och 

volontärarbete överhuvudtaget kommer utifrån i form av media eller andra individers åsikter. 

Efter att ha diskuterat ämnet kom vi fram till flertalet gemensamma nämnare som vi delade 

rörande vår syn på volontärarbetare. Då vi hörde ordet volontärarbetare refererade vi båda 

främst till individer som arbetar, utan någon egen ekonomisk ersättning, i krisdrabbade 

områden, således hade vi en något idealiserad bild av dessa individer. 

Rörande vår uppfattning av volontärarbetare på lokal nivå visade det sig att även den bilden 

stämde bra överens med varandras, detta då vi båda antog att volontärarbetares främsta motiv 

till att utföra ideellt arbete var för att dessa individer hade en större benägenhet till att vilja 

hjälpa andra, men även att volontärarbetet fungerade som substitut till vardagen där de får 

möjlighet att bryta av det vardagliga livet. Vi insåg alltså ganska snart att vi båda målade upp 
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bilder av volontärarbete som grundade sig i våra fördomar, något som vi tidigare inte hade 

reflekterat över. Men genom att lyfta fram dessa fördomar och medvetandegöra dem 

resulterar det i att vi kan reflektera kring detta och således ta avstånd från dem i samband med 

vårt fortsatta arbete med uppsatsen. Vi försöker alltså succesivt avväga objektiviteten i vårt 

arbete och utnyttja de nya kunskaperna om ämnet som grund för våra slutsatser och 

därigenom utelämna våra tidigare erfarenheter och uppfattningar om ämnet. 

5.5 Urval 

I och med vårt syfte med studien och vår avgränsning till mötesplatsen på Kupan i Halmstad 

och de volontärer som arbetar där hade vi ingen större möjlighet att påverka vilka informanter 

vi kunde använda oss av. Nedan kommer vi beskriva vårt urval och hur det gick till. 

Bryman (2009) menar på när forskaren tar de individer som finns tillgängliga just för tillfället 

är detta ett bekvämlighetsurval, problemet med en sådan urvalsstrategi är att det är omöjligt 

att generalisera detta resultat man får fram. Men då detta inte är syftet med studien är detta 

problem inget som hindrar oss. Bryman fortsätter med att mena på att inom 

organisationsstudier är bekvämlighetsurval vanligare än man kan tro då organisationer kan 

vilja styra forskaren åt ett håll och därför tilldela forskaren informanter som visar upp de sidor 

de vill visa. Vidare beskriver Denscombe (2000) att ett en form av bekvämlighetsurval, 

snöbollsurval, där urvalet bestäms utifrån en process där en person hänvisar till ytterligare en, 

likt en snöboll växer urvalet, och tillslut har man troligtvis fått tillräckligt med informanter. I 

likhet med det Denscombe beskriver som ett snöbollsurval, var vad vi använde, vi fick 

kontakt med föreståndarinnan på mötesplatsen Kupan i Halmstad som sedan presenterade oss 

för ett flertal individer som hon kände var villiga att ställa upp på intervjuer. Detta ledde 

tillslut att vi fick ihop tio volontärer som arbetade frivilligt på mötesplatsen Kupan i 

Halmstad. 

Vi är medvetna om att detta urval kan anses bristfälligt då det inte ger ett representativt urval 

av volontärer, men detta har aldrig varit vårt syfte med studien utan våra informanter 

medverkar istället för att belysa hur motivation och engagemang påverkas av den sociala 

gemenskapen och hur informanterna själva upplever det, deras subjektiva upplevelser om 

detta.  
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5.6 Tillvägagångssätt 

Innan vi började med vår undersökning hade vi tänkt undersöka en annan hjälporganisation 

men efter vi läst in oss mer på fältet kände vi att Röda Korset var mest relevant och intressant 

för vår studie. Till en början kontaktade vi Röda Korset i Halmstad och kom i kontakt med 

föreståndarinnan, på mötesplatsen Kupan, som gav oss ett öppet bemötande och vi bestämde 

en tid där vi kunde berätta syftet med studien och vad vi ville undersöka. Efter detta möte fick 

vi tillgång till fältet i form av att vi kunde komma dit när vi ville men även att vi kunde 

komma till föreståndarinnan om det var något vi undrade. Föreståndarinnan berättade att det 

inte skulle vara några större problem med att få individer att ställa upp på intervjuer, men att 

volontärarbetarna var där i olika stor utsträckning. Med tanke volontärernas olika närvaro 

resulterade det i att vi gick dit en gång om dagen i ungefär en veckas tid. 

5.6.1 Fältarbetet 

Som vi nämnde gick vi till mötesplatsen Kupan och träffade våra informanter, det var även 

där vi genomförde samtliga av de tio intervjuerna. Vi inledde varje intervju med att presentera 

oss och sedan informerade vi informanterna om syftet med studien, här var vi även väldigt 

noga med att poängtera anonymiteten. Vi var även tydliga med att svara på de eventuella 

frågor informanterna hade där vi försökte skapa en öppen dialog för att både vi och 

informanterna skulle känna sig bekväma, vi försökte skapa en trivsam intervjumiljö. Vi 

började studien med att utföra en provintervju som vi sedan systematiskt gick igenom för att 

se vilka frågor som var otydliga och kunde förbättras men även för att se vad vi själva kunde 

förbättra. Efter denna provintervju och de förändringar som vi gjorde i samband med 

intervjuguiden skedde det inte några större förändringar. En av de förändringarna vi dock 

gjorde var att tydliggöra rollfördelningen mellan oss som forskare där den ena fick ta 

huvudansvaret för intervjun medan den andra fick observera och komplettera med följdfrågor 

eller förtydliga eventuella otydligheter. Självklart flöt vissa intervjuer på bättre än andra då vi 

kände att vissa av dem liknade något av ett vanligt samtal där vi fick ut väldigt innehållsrik 

information. Andra intervjuer upplevde vi gick lite trögare där vi fick ställa flertal följdfrågor 

för att få ut användbart material. Den kontakt vi fick med volontärerna är en aspekt vi 

upplever som väldigt positiv och men även väldigt givande för oss.  



20 

 

5.7 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet är hur sannolikt de resultat man får fram är, således den kvalitativa metodens 

motsvarighet på validitet. Den kvalitativa metodens motsvarighet till reliabilitet är pålitlighet. 

Vilket innebär att forskaren redogör för alla de faser i en forskningsprocess. Men även att det 

sker en bedömning hur berättigade de teoretiska slutsatser forskaren tar har (Bryman, 2009). 

Med tanke på vårt syfte och den avgränsning vi gjort är vi medvetna om att det material och 

de slutsatserna vi kommer fram till inte är generaliserbart. Genom att intervjua volontärer på 

mötesplatsen Kupan i Halmstad och sedan analysera detta empiriska material blir resultatet 

unikt för just dessa informanter. Därigenom går det inte validera detta resultat eller att 

använda det som en grund för ett generellt resultat för andra volontärgrupper. Men vi anser att 

med denna studie får vi en inblick i fenomenet och att syftet gör att det inte behöver vara 

generaliserbart. Detta grundar sig även i urvalet då detta bekvämlighetsurval inte är ett 

representativt, men trots detta känner vi att vi fått en inblick i detta fenomen och således 

känner vi att det inte är några problem. 

Med tanke på att vår undersökning grundar sig i volontärernas känslor och berättelser av hur 

de upplever sin livsvärld, utformande vi vår intervjuguide (se bilaga 1.2) utifrån de 

frågeställningar vi har. Detta gjorde att vi delade in intervjuguiden i olika teman som alla 

berörde aspekter av ämnet på ett eller annat sätt. Tanken med dessa teman är att 

informanterna fritt ska få möjlighet att reflektera kring sina egna åsikter och känslor rörande 

detta ämne. För att vi ska få material kring Röda Korsets vision och dess påverkan på 

gemenskapen valde vi att ha ett tema som berörde medlemskap men även ett tema som berör 

Röda Korset i allmänhet och dess vision i synnerhet. Vidare har vi teman som grundar sig i 

engagemang men även gemenskap och motivation där vi låter informanterna reflektera vilken 

inverkan den sociala gemenskapen har på detta. 

5.8 Etisk reflektion  

Innan vi började vår studie valde vi att överväga ett antal etiska aspekter, detta resulterade i en 

diskussion och reflektion i hur insamlingen av det empiriska materialet skulle gå tillväga. Vi 

var medvetna om att det fanns en risk med tanke på vårt syfte och vår frågeställning att vi får 

ta del av vad informanterna kan uppfatta som känsligt. I kommande text kommer vi 

följaktligen behandla dem etiska principerna vi har valt att förhålla oss till. 
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Vi har valt att förhålla oss till vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistiskt-

samhällsvetenskapligforskning (2002). Dessa principer går ut på att forskaren ska informera 

om vad studien har för syfte, men även att den är frivillig och vad det kan innebära för 

individen, alltså att man ska få samtycke av informanten, och denne vet att den kan avbryta 

sitt deltagande när som helst under studiens gång. Vidare ska information som kan skada 

individen på ett eller annat sätt hållas hemligt, konfidentialitet är ett grundkrav. Den sista 

principen är att information som fåtts fram under studiens gång får inte användas i något annat 

syfte än det som individen gett sitt samtycke om.  

Redan innan intervjun klargjorde vi syftet med studien för våra informanter, vi säkerställde 

även att de förstod detta i den mån vi kunde. Vi berättade även att det var helt frivilligt att 

delta i studien men om de gjorde det skulle det material som framkom under intervjun 

behandlas anonymt och att det inte fanns risk för att något de berättade kunde återknytas till 

dem. Detta gjorde vi för att vi visste att genom ställa personliga frågor till informanten kunde 

vi få fram personliga saker om informanten som denne inte ville skulle komma ut till andra, 

men även för att informanten skulle känna sig trygg i att berätta saker ohämmat. Således anser 

vi att genom att ha dessa etiska aspekter i åtanke, har vi kunnat minska eventuell kränkning av 

informanternas integritet som våra frågor kunnat medföra. 

För att förenkla och på grund utav etiska skäl har vi i kommande presentation av det 

insamlande empiriska materialet valt att namnge informanterna med siffrorna 1 till 10. Dessa 

siffror är inte i kronologisk ordning utifrån den ordning vi intervjuat informanterna, vi har 

istället valt att helt slumpmässigt ge informanterna en siffra, detta beror på att vi inte vill 

riskera våra informanters anonymitet. 
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6. Presentation av material 

Då vi presenterar vårt empiriska material utgår vi ifrån tre olika teman, dessa teman behandlar 

olika aspekter av den sociala gemenskapen och dess betydelse för informanternas 

engagemang och motivation. Istället för att presentera varje informant enskilt ger denna 

presentation oss möjligheten att se hur informanterna resonerar kring dessa teman. Med denna 

version av presentation får vi möjligheten att kunna urskilja olika mönster i materialet snarare 

än att endast se det från informanternas perspektiv. Genom dessa mönster kommer vi även 

kunna urskilja en rödtråd i hur de resonerar och ser kring de olika temana. 

Då syftet med studien är att undersöka hur den sociala gemenskapen påverkar volontärers 

motivation och engagemang har vi valt att dela in framställning i följande teman, hur upplever 

informanterna sig själva och sitt volontärarbete, hur upplever informanterna att Röda 

Korsets vision påverkar dem och den sociala gemenskapen och hur är informanternas 

upplevelse av den sociala gemenskapen inom gruppen.  

6.1 Hur upplever informanterna sig själva och sitt volontärarbete 

Med detta tema som utgångspunkt bad vi volontärerna beskriva sig själva för att se om det 

fanns några gemensamma nämnare i hur de uppfattar sig själva. Vidare ställde vi frågor 

rörande hur det kommer sig att de blev volontärer och hur det gick till, dessa frågor grundade 

sig i att volontärer är en speciell form av arbetskraft, det vill säga att de arbetar utan 

ekonomisk ersättning. Vi ville se om den sociala gemenskapen var en bidragande faktor till att 

de sökte dit.  

Vi började intervjuerna med att be informanterna kortfattat beskriva sig själva och detta 

resulterade i likartade karaktärsdrag där attribut som social, empatisk och omtänksam var 

återkommande beskrivningar, vi kunde urskilja att informanterna i huvudsak beskrev sig 

själva utifrån positiva egenskaper. Informant 6 väljer att berätta: 

 ”Om jag skulle beskriva mig själv så är jag väl rätt omtänksam, hjälpsam, empatisk och 

social och det är väl lite därför jag är här.” 

Även om informanterna valde att beskriva sig själva utifrån positiva egenskaper kunde vi 

urskilja någon mindre avvikelse detta i form av annat ordval. Informant 7 väljer istället att 

beskriva sig med följande ord: 
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 ”Ja jag är väl ganska lugn och sansad men samtidigt skulle jag säga att jag är öppen och 

kontaktsökande, samtidigt som jag är bra på att lyssna på andra” 

Vi fortsatte med att ställa frågan hur det kommer sig att informanten tog steget ifrån att vara 

medlem till att engagera sig i volontärarbete och även om svaren varierade något kunde vi 

urskilja ett flertal gemensamma nämnare. Det framkom att majoriteten av informanterna 

uppgav som anledning till att de började som volontärarbetare var att de ville hjälpa andra, i 

kombination med exempelvis pensionen och att Röda Korset annonserade efter volontärer 

fick det dem att söka sig till Kupan för att få vidare information. Som tidigare nämnts kunde 

vi urskilja att de flesta beskrev sig själva som sociala och kontaktsökande och detta var 

ytterligare en anledning till att de sökte sig till Kupan, som kunde erbjuda dem en möjlighet 

att bredda sitt sociala nätverk. En annan bidragande faktor var att detta medgav en vidare 

struktur i vardagen för de flesta informanterna. Informant 5 berättade följande: 

”Jag kände att jag ville engagera mig i något, göra något viktigt eller bra för andra. Så såg jag 

en annons i tidningen om att Röda Korset behövde frivilliga och då kände jag att det passade 

mig, då jag behövde komma ut och göra lite annat.” 

Även om ovanstående, alltså hjälpa andra eller få en vidare struktur i vardagen, var en 

bidragande faktor till att ett flertal informanter sökte sig till Kupan underströk nästan samtliga 

att den samhällsnytta som utförs av Röda Korset, samt att själv få göra en insats var en viktig 

del i att de valde att bli volontärer, det framkom även att flertal informanter var pensionärer. 

Alltså kunde vi här urskilja två olika huvudmotiv till att informanterna sökte sig till och valde 

att engagera sig inom Röda Korset och specifikt mötesplatsen Kupan.  Det ena handlar om att 

hjälpa andra, det vill säga ett motiv som bottnar i empati. Det andra motivet grundar sig i att 

ersätta ett tomrum som pensionen kan ha resulterat i, alltså att ersätta de arbetskamrater och 

den gemenskap som finns på ett arbete, men även att få en tydligare struktur i vardagen. 

Vi bad informanterna reflektera över särskilda positiva och negativa aspekter med sitt 

engagemang inom Röda Korset och som volontärarbetare. Tanken med dessa frågor var delvis 

att låta informanterna reflektera och ventilera sig rent allmänt om Röda Korset men även om 

sitt engagemang på Kupan.  

Rörande de positiva aspekterna visade det sig, som tidigare nämnts i resultatdelen, att 

majoriteten av informanterna tryckte på aspekter som den sociala delen, att de får umgås med 
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andra individer, men även att få en vidare struktur i vardagen och att känna att man får göra 

en insats inom Röda Korset och i sin tur i samhället. Det framkom även att ett antal 

informanter kände ett större välbefinnande när de visste att de skulle gå till Kupan. Som 

Informant 8 väljer att beskriva det: 

”Ja det positiva är ju egentligen att jag känner att jag tillför glädje till många människor här, 

jag får ju väldigt mycket respons av människorna här som jag pratar med, så det är ju roligt 

och positivt.” 

Vidare bad vi dem reflektera över de negativa eller de mindre positiva aspekterna rörande 

deras engagemang. Här framkom det att informanterna upplevde det som svårt att urskilja 

något negativt med deras engagemang, som de flesta menar är detta något de valt själva och 

hade de upplevt det som negativt hade de inte varit där. Dock framkom det från ett flertal 

informanter att den kris Röda Korset hade runt 2009, var något som de valde att nämna när 

det handlade om det negativa eller mindre positiva aspekterna. Detta menade ett flertal 

informanter var något som då hade skadat Röda Korset som organisation, men att det inte 

direkt påverkat deras arbete på Kupan. De flesta informanter som valde att beröra detta ämne 

ansåg att bara för en individ förstör ska det inte vara något negativt för dem och det är inte 

någonting som alla andra ska behöva bli lidande för det. Däremot beskrev vissa det som att 

volontärer som arbetade med exempelvis insamling av pengar, nere på staden, blev drabbade 

och att det även syntes på medlemsantalet. Denna kris var även något som ledde till att några 

av informanterna kände sig tvungna att försvara sitt engagemang inom Röda Korset för 

utomstående. Som en informant 4 valde att beskriva det: 

”Folk gick förbi demonstrativt och gick till andra och gav pengar när det var insamling. Då 

kunde man känna ibland att man var tvungen att försvara sig och då undrade kanske ibland 

goda vänner hur man kan engagera sig i det här, man skulle ju bara sluta direkt. Men det 

lyssnade jag inte på, jag försökte övertyga dem att en person behöver ju inte stjälpa allt.”  

6.2 Hur upplever informanterna att Röda Korsets vision påverkar dem och den 

sociala gemenskapen 

Detta tema grundar sig på Röda Korsets vision och värderingar och dess influens på den 

sociala gemenskapen. Som tidigare nämnts vilar Röda Korset på en specifik värdegrund. Vi 

ville att informanterna skulle reflektera över om denna värdegrund hade någon inverkan på 

dem själva och/ eller den sociala gemenskapen som uppstår inom en organisation. Vi bad dem 
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berätta om hur de upplevde dessa värderingar men också hur de upplevde hur andra förhöll 

sig till dessa. Vidare bad vi informanterna dela med sig av hur de uppfattade de inledande 

kontakterna med Röda Korset som organisation. 

Vi fortsatte intervjuerna med att be dem berätta hur det gick till när de blev volontärer och hur 

denna rekrytering fungerade. Flertalet av informanterna berättade att de hade sett en annons i 

tidningen och sedan gått på ett informationsmöte där föreståndaren och frivillighetsledarna 

berättade mer i detalj om vad det innebär att vara volontärarbetare, samt lite om Röda Korsets 

vision. Därefter blev de kontaktade av föreståndaren på Kupan och blev ditkallade på en 

intervju, eller ”samtal” som i vissa valde att kalla det. Under denna intervju informerades de 

om Röda Korsets värderingar och de blev även tillfrågade om dessa värderingar var något 

som överensstämde med vederbörande och deras egen uppfattning. Det framkom även att 

informanterna blev tillfrågade om varför de sökte sig till Kupan och om de hade några färdiga 

kunskaper som kunde vara till nytta inom vissa områden. Som informant 8 berättar: 

”De var ju jättetacksamma och så bestämde vi en dag där jag blev intervjuad. De frågade lite 

om min ideologi stämde överens med Röda Korset och varför jag ville vara här och vad jag 

kunde.” 

Informanterna fortsatte med att berätta att när de började arbeta som volontärer inom Röda 

Korset fick de gå vad de flesta väljer kalla en introduktionskurs.  Det framkom ifrån 

informanterna att i samband med denna utbildning fick de lära sig om vad Röda Korset står 

för, mer ingående, samt Röda Korset historia men även dess framtid och dess värderingar, 

informant 10 beskriver det: 

”En Röda Korset utbildning får man, den är ju obligatorisk […] där får man lära sig vad Röda 

Korset står för på ett djupare plan och vad vi gjort historiskt och hur det ser ut framåt och hur 

organisationen ser ut, värderingar pratar man om och lite gruppövningar” 

Informanterna fick därefter kortfattat berätta om Röda Korsets värderingar och sedan 

reflektera över hur de själva förhöll sig till dessa. Även om det var, för vissa informanter, 

svårt att sätta ord på dessa värderingar kunde vi ändå urskilja att samtliga informanter hade en 

tydlig uppfattning vad de själva ansåg om Röda Korsets värderingar och att det var något de 

sympatisera med överlag. Vi kunde se att de flesta valde att benämna Röda Korsets 

värderingar som allmängiltiga för samhället, att vara en god medmänniska var en vanlig 

beskrivning. Som informant 7 väljer att beskriva det: 
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”Ja som jag sa tidigare det är något jag delar, det är något alla kan ställa upp på, det är inget 

specifikt för Röda Korset utan mer allmänt vett och att det är något samhället bygger på” 

Eller som Informant 4 berättade: 

”Det stämmer bra överens med mina egna värderingar, man ställer ju upp i den mån man kan 

för att hjälpa människor, när man har tid. Det stämmer överens med det egna livet och har 

genomsyrat hela min uppväxt” 

Följdfrågorna till detta handlade om hur informanterna uppfattade att resterande volontärer 

ställde sig bakom Röda Korsets värderingar. Vi ville se hur synen var på övriga 

gruppmedlemmar och om dessa nämnda värderingar var något som tydligt delades av alla. 

Här framkom det att informanterna hade en vag uppfattning om de övriga volontärernas 

värderingar och om Röda Korsets värderingar stämde överens. Dock antog majoriteten av 

informanterna att alla i grund och botten ändå till viss del delade Röda Korsets värderingar 

och menade på att annars hade de inte varit där. Informant 9 väljer att uttrycka sig på följande 

sätt: 

”Men vi som valt det fritt delar nog det, det tror jag väl. Det kanske är sådant man inte 

diskuterar. Men det är väl som i arbetslivet i övrigt, vi är ju alla olika som människor.” 

Ovanstående citat beskriver tydligt att informanterna har en vag uppfattning om resterandes 

syn på om volontärerna delar dessa värderingar, men att de antar det. Majoriteten kände att de 

inte kunde svara för individer som inte är där på samma frivilliga basis. Då dessa värderingar 

inte är något som diskuteras i någon större utsträckning, ledde det till att de inte hade någon 

tydlig uppfattning. Informant 2 beskriver det som följande: 

”Jag vet inte, alla tänker väl ungefär lika, men det finns ju andra här som kommer hit för olika 

anledningar, dem kan jag inte svara för men det är ju inget som kanske direkt diskuteras”  

Vidare bad vi informanterna att reflektera över om dessa nämnda värderingar var något som 

påverkade dem i deras arbete inom Röda Korset. Här fick vi ett varierande svar som vi kan 

tyda i två olika kategorier, där det dels handlade om att de inte hade någon uppfattning om det 

överhuvudtaget, eller så var de av den uppfattningen att man inte direkt tänker på det men att 

det ändå påverkar i bemötandet och beteendet med andra.  
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Som följdfråga på detta bad vi informanterna att berätta om deras upplevelser hur vida det 

fanns några förväntningar eller krav på vederbörande utöver de konkreta arbetsuppgifterna. 

Flertalet av dem ansåg att så var fallet, dessa förväntningar grundade sig i att var och en ska 

vara en god medmänniska. Flertalet av informanterna valde att beskriva detta som att man 

skulle finnas där för varandra och se till att alla kommer med i gemenskapen. Men även att 

man skulle lyssna om någon behövde prata var ett ledord. Informant 3 valde att beskriva det 

på följande sätt: 

”Jo jag känner att det finns förväntningar på mig, och det är att jag ska vara trevlig och tänka 

på arbetskamraterna och kunderna, man ska vara ärlig och ställa upp för varandra. Sen det är 

ju allt det här med att vara tolerant och acceptera folk som de är och lyssna när folk behöver 

prata.” 

Även om informanterna beskrev det som att de utåt sett skulle stå för gott bemötande mot 

kunder kunde vi urskilja att de verkliga kraven eller förväntningarna snarare låg på hur 

förhållningssättet gentemot varandra i gruppen var. Detta genom att samtliga informanter 

betonade vikten av att alla fick känna en del av gemenskapen och gavs utrymme för samtliga 

att göra sig hörda.   

6.3 Hur är informanternas upplevelse kring den sociala gemenskapen inom 

gruppen. 

I vårt sista tema behandlar vi frågor som rör informanternas syn på den sociala gemenskapen 

inom gruppen. Vi bad dem även reflektera över vad den sociala gemenskapen har för 

betydelse för dem själva. För att utveckla resonemanget bad vi dem reflektera över hur de såg 

på relationerna och samarbetet sinsemellan. 

Då informanterna beskrev den sociala gemenskapen inom gruppen kunde vi urskilja ett flertal 

gemensamma nämnare för hur samtliga beskrev denna gemenskap. Dessa nämnare var att 

klimatet sågs som familjärt, väldigt positivt, gemytligt och varmt. Ett flertal informanter valde 

att spinna vidare på denna beskrivning och menade att det råder en god sammanhållning och 

där man respekterar varandras åsikter, oavsett om det rör sig om meningsskiljaktigheter eller 

ej. Ett flertal informanter menade att den goda sammanhållningen grundade sig på att de 

accepterade att alla var olika oavsett etnicitet, ålder, kön eller religiös bakgrund. Som 

informant 1 beskriver det: 
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”jag tycker det är en positiv stämning här, är det någon som mår dåligt finns det nästan alltid 

någon som ställer upp, därför tycker jag det är väldigt god sammanhållning. Även om vi är 

olika så accepterar vi varandras olikheter. ” 

Informant 4 väljer att beskriva det på följande sätt: 

”vi skrattar och har oss, det är högt i tak och de flesta skojar med varandra, det var som att 

man blev en liten medlem här, i en volontärfamilj skulle man nog kunna kalla det” 

Ovanstående till trots beskrev vissa informanter att den sociala gemenskapen var bättre med 

vissa individer i gruppen och att de kände sig mer bekväma beroende på sällskapet, något som 

grundade sig i att alla inte träffar alla. Detta beror enligt informanterna på att 

schemaläggningen ser annorlunda ut. Informant 2 valde att uttrycka sig på följande sätt: 

”Jag har ju bättre kontakt med de som jag träffar oftare än med de som kanske inte jobbar här, 

eller är här samma dagar som mig. Men så är det väl, man trivs bättre med vissa än med 

andra” 

Vidare bad vi informanterna att reflektera kring denna gemenskap och berätta vad 

gemenskapen betyder för dem själva. Tanken med detta var att se om gemenskapen på Kupan 

påverkar dem i deras volontärarbete. Vi fick i denna fråga något spridda svar, men vi kunde 

ändå urskilja ett par gemensamma nämnare, där majoriteten ansåg att denna gemenskap 

betydde väldigt mycket för dem. Ett flertal informanter beskrev att det var denna gemenskap 

som gjorde att det var roligt att gå till Kupan och att vara en del av denna gemenskap kunde 

ha en påverkan på humöret. Informant 8 beskrev det som följande: 

”Det betyder ju jättemycket, för då mår man ju bra när man kommer hit och när man går 

härifrån, man känner sig glad och positiv.” 

Vidare kunde vi urskilja en röd tråd i att informanterna upplevde det som att hade de inte 

tyckt att det var positivt och tilltalande hade de inte varit där. Det framkom även att ett flertal 

informanter ansåg att denna gemenskap var nyttig för dem då de fick möjligheten att träffa 

andra individer och att de fick något fastare rutiner. Informant 9 berättade: 

”Det är positivt och gemenskapen är ju viktigt, att komma ut och röra på sig och träffa olika 

människor, när man blir pensionär behöver man det, lite fasta rutiner.” 
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Ovanstående fråga ledde oss in på nästa följdfråga som handlade om hur informanterna 

upplevde att relationerna sinsemellan volontärerna var. Vi bad dem även beskriva hur de såg 

på samarbetet inom Kupan. I samband med samarbetet fick vi likartade svar där samtliga 

informanter ansåg att detta fungerade väldigt bra och det inte var några större problem med 

det. Detta handlade om att informanterna beskrev att det fanns en acceptens i att alla 

medlemmar inte kunde utföra samma arbetsuppgifter och det fick man ha med i beräkningen. 

Som Informant 7 berättar: 

”samarbetet funkar bra och man får ta hänsyn till att alla inte kan göra allt, alla jobbar på efter 

sin egen förmåga, men man hjälps alltid åt om det behövs.” 

I samband med vad informanterna upplevde hur relationerna dem emellan var fick vi ut en 

något varierad bild, generellt kan vi uttyda att det fanns två olika uppfattningar på synen av 

relationerna. Å ena sidan handlade upplevelserna om att relationerna sinsemellan var väldigt 

varma där kroppskontakt, i form av kramar och uppmuntrande beröringar, var vanligt 

förekommande, här ansåg dessa informanter att relationerna var hjärtliga. Detta beroende på 

vilka informanterna arbetade med, som tidigare nämnts kommer de närmare vissa då de 

träffas oftare. Å andra sidan var upplevelserna att relationerna var bra och att man allmänt 

kunde ty sig till någon, man såg på relationerna likt en vanlig arbetsplats, alltså att den var 

något mer åt det neutrala hållet, dock kunde vi urskilja gemensamma nämnare då samtliga 

beskrev att relationerna volontärerna sinsemellan präglades av vänskap och värme men att 

individernas personliga vardag ändå respekterades. Informant 8 beskriver relationerna på 

följande sätt: 

”Det är lite olika. På ett sätt är vi väldigt nära varandra, jag är ju sån som gärna går fram och 

ger en kram, så den biten är väldigt nära men samtidigt finns ju integriteten.” 

Vidare valde informanterna att berätta om den uppskattning de känner att de får för sitt 

engagemang på Kupan. Samtliga informanter menar på att de får en uppskattning från såväl 

arbetskamrater som utomstående, något som samtliga menar är en positiv aspekt av 

engagemanget men att det inte är något som de medvetet strävar efter. Informant nummer 5 

berättar följande: 

”Ja jag känner att jag får uppskattning. Det känns ju bra när man får det men det är ju 

ingenting man går och skryter med, men givetvis känns det bra att man får uppskattning. Det 

här är ju någonting man känner både från familjen hemma men även härifrån”   
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Informant 6 valde att mer kortfattat beskriva det som: 

”Ja det tycker jag, både ifrån mina arbetskamrater men även från folk omkring mig utanför 

Kupan” 

6.4 Sammanfattning 

Generellt upplevde vi att intervjuerna ledde till att vi fick en tydligare bild av hur volontärer 

som arbetar på Kupan i Halmstad reflekterar över sitt engagemang. Detta gav oss utrymme för 

att kunna tolka och analysera deras perspektiv utifrån de valda teorierna och således kunna 

besvara vår frågeställning. Även om vi ibland rörde oss utanför det som var relevant för vår 

studie gav det oss ändå en inblick och en möjlighet till att uppnå vårt syfte med studien. 

Genom insamlingen av vårt empiriska material kunde vi urskilja att våra informanters svar på 

våra intervjufrågor var relativt likartade, detta i den bemärkelsen att deras beskrivningar 

angående volontärarbete och den sociala gemenskapen inom gruppen påminde mycket om 

varandra. Det fanns givetvis variationer i berättelserna men informanternas beskrivningar var 

ändå påtagligt lika varandra. Utifrån detta kunde vi dra slutsatsen att våra informanter kan 

anses vara en homogengrupp. Detta påvisas genomgående i resultatdelen, bland annat i deras 

beskrivningar av sig själva vilket resulterade i likartade karaktärsdrag med endast, vad vi 

anser är positiva aspekter. Men ett annat tydligt exempel är hur våra informanter uppfattar hur 

de förhåller sig till Röda Korsets värdegrund, alltså att de sympatiserar med dessa värderingar 

överlag och att det ses som något allmängiltig. 

Ytterligare en slutsats som vi kom fram till var att våra informanter uppgav flera olika 

faktorer när det kom till varför de valde att engagera sig inom Röda Korset, men att det tydligt 

kunde urskiljas två huvudmotiv, dessa motiv bottnar i empati och möjligheten att ersätta 

arbetslivet med någonting annat, som bland annat visade sig handla om den sociala kontakten 

som finns på en arbetsplats. 

Avslutningsvis kunde vi dra ett flertal slutsatser om den sociala gemenskapen och dess 

betydelse för informanterna. Det framkom att hade inte informanterna upplevt att den sociala 

gemenskapen var någonting positiv och något som hade en inverkan på humöret hade de inte 

varit på Kupan, således ser vi vikten av den sociala gemenskapen för informanterna. Denna 

gemenskap grundar sig i de värderingar som Röda Korset står för, det vill säga att 
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volontärerna inom Röda Korset ska acceptera alla oavsett olikheter. Detta är något som 

betonas på den obligatoriska introduktionskursen. Som vi tidigare har nämnt kan vi även 

urskilja en likhet i informanternas upplevelser av den sociala gemenskapen och vikten av 

denna. Således kan vi urskilja att den sociala gemenskapen är en stor del, och en betydande 

faktor för att informanterna valde att engagera sig ideellt. 
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7. Analys 

Med vårt syfte i åtanke, den sociala gemenskapens betydelse för volontärernas engagemang 

och motivation till det ideella arbetet. För att tolka och analysera vårt empiriska material 

kommer vi att använda oss av de tidigare nämnda teorierna och begrepp. Selznicks 

institutionalisering vilket ligger som en ryggrad inom Röda Korset. Därefter visar vi vilka 

konsekvenser institutionaliseringen får genom att vi använder oss av Alvessons 

organisationskultur. Hur denna organisationskultur uppenbarar sig på mötesplatsen Kupan 

använder vi oss av Collins interaktionsritualer samt Scheffs teori om sociala band, vi styrker 

även detta med de begrepp som används i tidigare forskning. 

7.1 Röda Korset värdegrund och dess inverkan på individen 

Philip Selznick menar att institutionalisering handlar om att ingjuta värden utöver de rent 

tekniska kraven som krävs för att utföra en uppgift. Detta är en process som sker över en tid 

som bygger på värderingar. Institutionalisering är en grundläggande del i en organisation och 

existerar alltid till en viss nivå. Denna nivå är beroende av hur mycket spelrum det finns för 

de sociala faktorerna, det vill säga interaktionen mellan individerna och grupperna inom 

organisationen, och i vilken grad organisationens mål är detaljerad. Detta kunde vi även 

urskilja inom Röda Korset som organisation och i synnerlighet mötesplatsen Kupan i 

Halmstad.  

Som tidigare nämnts vilar Röda Korset på sju grundläggande värderingar, dessa är något som 

organisationen är väldigt måna om att samtliga volontärer ska dela men när det kommer till de 

arbetsuppgifter som utförs på mötesplatsen Kupan i Halmstad, kan vi urskilja att dessa 

värderingar ligger djupare än de tekniska kraven som uppgifterna kräver. Vi kan urskilja att 

värderingarna ligger som en ryggrad över Kupan, något som uppenbarar sig genom att 

informanterna upplever att kraven ligger i att vara en god medmänniska och behandla alla 

lika. Detta är ett tydligt exempel på institutionalisering då det egentligen inte är något som 

krävs för att de ska kunna utföra de konkreta arbetsuppgifterna.   

Vidare beskriver Selznick hur elitgrupper skapas inom organisationen, även om benämningen 

elit får det att framstå som en överkvalificerad grupp menar Selznick på att elitgrupper är de 

grupper som skapas för att skydda de sociala värdena och den värdegrund som organisationen 

har. Detta sker genom en selektiv rekrytering och eller att organisationen använder särskild 
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internutbildning. Detta är något som sker på mötesplatsen Kupan i Halmstad där flertalet 

informanter berättade att de först fick gå på en intervju innan de fick möjligheten att bli 

volontärarbetare, under denna intervju fick de berätta vad de själva stod för och vad de ville få 

ut av sitt volontärarbete men det framkom även att det fanns ett krav på att gå en 

introduktionskurs som var obligatorisk där Röda Korsets historia, värderingar, organisation 

och framtid informerades. Genom dessa krav hävdar vi att det sker en selektiv rekrytering och 

de volontärer som går igenom denna blir en elitgrupp som står bakom Röda Korsets 

värdegrund och skyddar dessa. Som konsekvens av detta blir volontärgruppen väldigt 

homogen i den bemärkelsen att alla har en likartad uppfattning om Röda Korset som 

organisation men även vad den har för betydelse för dem själva, något som återspeglas i 

informanternas likartade svar där den egentliga skillnaden var ordvalet.  

Ytterligare en konsekvens av institutionalisering menar Selznick är att individen blir mer än 

bara personal, volontärerna blir någonting mer än bara volontärer. Vilket i sin tur leder till att 

organisationen i sig blir en del av individens liv och skapar en möjlighet för vederbörande att 

uppnå personlig tillfredställelse genom att organisationen blir något mer än bara en 

organisation. Ytterligare ett resultat är att de relationerna som finns i organisationen går ifrån 

en arbetsrelation till en relation på ett mer personligt plan och där det finns en motvilja att 

riskera dessa sociala band. Detta är något vi tydligt kan urskilja på mötesplatsen Kupan i 

Halmstad, vi hävdar att via de två huvudmotiven till varför informanterna valde att söka sig 

till volontärarbete handlade om vidare struktur i vardagen och att få hjälpa andra, detta leder 

till att informanterna genom sitt engagemang inom Röda Korset får en möjlighet att få dessa 

behov tillfredsställda och således en personlig tillfredsställelse. Detta får i sin tur 

konsekvenserna att mötesplatsen Kupan blir mer än bara en arbetsplats för volontärarbetarna 

utan istället en värdefull del i deras liv, men även att volontärerna utvecklar en mer personlig 

relation till varandra snarare än bara en arbetsrelation.  

Vi kunde urskilja att informanterna på mötesplatsen Kupan i Halmstad upplevde klimatet som 

något för dem värdefullt och tilltalande. Utifrån vad Alvesson menar med organisationskultur 

och begreppet metaforer är detta ett organiserat redskap för att förstå komplexa fenomen inom 

en organisation. Som det framkom i resultatdelen beskrev informanterna kulturen som 

familjär, gemytlig, och varm således hävdar vi att dessa metaforer beskriver vad som händer i 

organisationen. Metaforer belyser hur individer förhåller sig till varandra och genom dessa 

nämnda metaforer urskiljer vi att volontärerna på mötesplatsen Kupan är mer än bara 



34 

 

arbetskamrater och att deras relation sinsemellan ligger på ett mer personligt plan. Alvesson 

fortsätter med att kulturen inte är någonting som existerar inom en individ utan att den snarare 

existerar inom gruppen och denna kultur handlar om hur individerna inom organisationen 

tänker, känner och värderar åsikter och föreställningar. Som vi kunde urskilja har 

informanterna en vag uppfattning om hur resterande medlemmarna i gruppen upplever Röda 

Korsets värderingar men med tanke på den kraftiga institutionaliseringen som sker inom Röda 

Korset menar vi på att det ligger en förgivet tagande grund att alla delar dessa. Därför är 

organisationskulturen vag för informanterna när det handlar om hur de uppfattar att andra 

medlemmar förhåller sig till denna värdegrund.  

Som vi nämnde tidigare i Svedberg, von Essen och Jegermalms forskningsrapport framkom 

det att det skett en professionalisering inom de ideella organisationerna, något som även skett 

i Sverige. Denna professionalisering, som är en del av den individualisering som skett i 

samhället innebär att volontärer inte längre är lika lojala mot organisationen något som 

resulterar i att deras engagemang blir mer flyktigt och svårt att räkna med i det långa loppet. 

För att motarbeta denna professionalisering har ideella organisationer krav på utbildning och 

eller introduktion innan de får arbeta ideellt. I samband med den selektiva rekryteringen och 

introduktionsutbildningen som sker på mötesplatsen Kupan hävdar vi att detta är en 

institutionalisering som fungerar likt ett verktyg för att befästa volontärernas engagemang och 

skapa en lojalitet gentemot organisationen i sig. 

7.2 Den sociala gemenskapen och dess betydelse för individen 

Heski-Leventhal och Cnaan presenterar i sin vetenskapliga artikel fyra olika typer av 

volontärgrupper som skapas utifrån att de gör en gemensam insats och ingår i ett 

organisatoriskt sammanhang och i en grupp. Den vanligaste volontärgruppen är den 

stadigvarande volontärgruppen, den skapas genom att volontärerna har en kroppslig närvaro 

med varandra där de träffas regelbundet via sin ideella insats och därigenom blir relationerna 

även personliga. Enligt Haski-Leventhal och Cnaan resulterar detta i att stämningen i gruppen 

blir familjär och varm.   

När volontärerna på Kupan i Halmstad genomför sina ideella insatser är de engagerade i en 

gemensam aktivitet, dessa insatser har tydliga avgränsningar för vilka som är med eller inte, 
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volontärernas fokus ligger på en delad aktivitet och detta ger en förenad emotionell och social 

upplevelse, således är de innefattade i en vad Randall Collins kallar för interaktionsritual.  

För att interaktionsritualer ska uppstå krävs ovanstående men Collins betonar vikten av att 

deltagarnas fokus måste ligga på ett gemensamt objekt eller aktivitet för att de ska vara 

medvetna om var deras uppmärksamhetsfokus ligger, deltagarna måste även dela en 

sinnesstämning eller upplevelse. Vad som framkommer i resultatdelen visar tydligt på ett 

flertal interaktionsritualer, de tydligaste exemplen är informanternas beskrivning av hur de 

upplever att relationerna sinsemellan är, det vill säga väldigt varma där det förekom 

kroppskontakt i form av uppmuntrande beröringar, men även när de beskriver den sociala 

gemenskapen inom gruppen som familjär där de skrattar och skojar med varandra.  Dessa 

ritualer skapar gemensamma känslor som tenderar att sprida av sig på deltagarna, alltså att det 

blir en gruppkänsla. Detta kan vi urskilja tydligt på mötesplatsen Kupan i Halmstad då 

informanterna beskriver den emotionella smittan i samband med att gemenskapen har en 

påverkan på humöret, att de känner sig tillfreds när de kommer dit och lämnar oftast Kupan 

positiva och glada. Detta kan vi även relatera till resultaten av lyckade interaktionsritualer där 

vi tydligt ser ett av de fyra huvudsakliga utfallen, att informanterna får emotionell energi som 

handlar om att de känner en entusiasm, tillit till gruppen men även självförtroende och styrka.  

Vi drar tydliga paralleller till våra informanter och vad Haski-Leventhal och Cnaan beskriver 

är en stadigvarande volontärgrupp, detta grundar vi på att våra informanter beskriver 

relationerna sinsemellan volontärerna som bättre med de volontärer de träffar på en 

regelbunden basis, alltså ett av grundkraven för att vara en stadigvarande volontärgrupp. Det 

stämmer även in på det klimat som Haski-Leventhal och Cnaan menar råder i denna grupp, 

det vill säga familjärt med utrymme för diskussioner rörande privatlivet.  

Ytterligare ett utfall av interaktionsritualer som vi kan urskilja, som vi även hävdar är ett 

resultat av en stadigvarande volontärgrupp, är att Röda Korset som organisation blir en helig 

symbol för informanterna som de associerar sig själv med. Denna symbol blir helig för 

informanterna och de försvarar organisationen i sig från utomstående hot. Detta baserar vi på 

att när ett flertal informanter berättar om dem negativa aspekter av sitt engagemang valde de 

att nämna den kris som Röda Korset hade 2009, då den tidigare kommunikationsdirektören i 

Röda Korset, indirekt blev ett hot för symbolen i den bemärkelsen att volontärerna kände sig 

tvungna att försvara Röda Korset men även sitt engagemang mot utomstående.  
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Collins beskriver interaktionsritualer som ett emotionellt laddat möte mellan två eller flera 

individer som skapar och omskapar en gemenskap mellan varandra, detta menar vi är något 

som sker i en stadigvarande volontärgrupp således även för våra informanter. Vi urskiljer 

långsiktiga konsekvenser av lyckade interaktionsritualer som har en benägenhet att generera 

känslor av hög emotionell energi, något som i sin tur resulterar i att volontärerna känner 

behovet av att interagera med varandra men även ett självförtroende och en entusiasm till sitt 

ideella engagemang. Vidare uppfattar vi att de lyckade interaktionsritualerna och den förhöjda 

emotionella energin ger volontärerna en känsla av att ingå i ett sammanhang och i en kontext, 

således stärks de sociala banden och vikten av dem. 

Enligt Scheff är skapandet och bevarandet av dessa sociala band ett grundläggande motiv för 

individer, dock kan dessa sociala band te sig olika vilket vi också kan urskilja när det kommer 

till våra informanter. Scheff fortsätter och menar att när det finns en balans mellan individens 

egna intressen och behov, och gruppens behov är detta ett optimalt differentierat socialt band. 

För att upprätthålla och bibehålla ett optimalt differentierat socialt band krävs det en 

överensstämmelse i det som uttrycks och utbyts mellan individerna men även en känsla av 

ömsesidig acceptens. Detta är något vi tydligt kan urskilja på mötesplatsen Kupan då 

majoriteten av våra informanter reflekterade kring den sociala gemenskapen inom gruppen 

och upplevde att sammanhållningen dels grundade sig på att alla accepterade varandra, men 

även att de lyssnar om det finns någon som behöver prata, således att alla i gruppen blir sedda 

och bekräftade av varandra. Vidare tolkar vi att det finns en ton av underdifferentierade 

sociala band, alltså att gruppens intressen går före individens och det finns en kraftig lojalitet i 

form av konformitet. Vi hävdar att detta kan vara ett resultat av den homogenitet som 

förekommer på mötesplatsen Kupan, något som i sin tur är en del av institutionaliseringen. 

För att tydliggöra detta använder vi oss av hänsynsemotionssystemet som grundar sig i två 

huvudemotioner skam och stolthet, de sociala banden stärks av känslan av stolthet och 

försvagas av skam. Enligt Scheff tenderar individen att ta hänsyn till omgivningens krav och 

förväntningar, det vill säga hänsynsemotionssystemet skapar en social sanktion som grundar 

sig i kontexten och den rådande kulturen. Detta kan vi urskilja tydligt på mötesplatsen Kupan 

när informanterna reflekterar över de krav och förväntningar som finns på dem. De informella 

kraven ligger i förhållningssättet gentemot varandra i gruppen, alltså att ta hänsyn och finnas 

där för varandra. Vidare belönas detta beteende bland annat genom uppskattning och 

kroppsberöring, vilket i sin tur resulterar i att ytterligare stolthet generas och beteendet 

intensifieras och således även konformitet.  
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Svedberg, von Essen och Jegermalm menar att denna uppskattning bottnar i ett av 

grundmotiven till att börja arbeta ideellt, att ha och få trevliga arbetskamrater, alltså skapa och 

bevara sociala band. Detta är något vi kan urskilja utifrån majoriteten av våra informanter då 

de upplever att de får uppskattning från deras arbetskamrater men även ifrån utomstående, 

något som genererar stolthet och således stärker de sociala banden. Men den rådande kulturen 

inom det svenska samhället i allmänhet och mötesplatsen Kupa i synnerlighet gör att denna 

uppskattning inte är något informanterna väljer att skryta om då detta bryter mot normerna 

och således kan de uppleva skamkänslor. 

7.3 Sammanfattning 

Som vi tidigare hävdade sker det en institutionalisering på Röda Korset och mötesplatsen 

Kupan i Halmstad, alltså att värderingar ingjuts i organisationen som är utöver de tekniska 

krav som krävs, detta leder som tidigare nämnts till att organisationen blir en viktig del i 

individens liv där vederbörande identifierar sig med organisationen. Vidare för att 

upprätthålla de värderingar som organisationen vill stå för sker det en selektiv rekrytering och 

introduktionskurser. Detta leder i sin tur att det skapas en homogenitet inom organisationen 

och elitgrupper skapas för att försvara dessa värderingar.  

Volontärernas förhållningssätt och beteende gentemot varandra är ett resultat av 

institutionaliseringen, alltså att de värderingar som ingjuts skapar krav och förväntningar som 

påverkar individen. Vidare kunde vi urskilja att det finns en väletablerad kultur på 

mötesplatsen Kupan, denna kultur grundar sig i organisationens värderingar som har varit en 

stöttepelare i samband med grundandet av Röda Korset. Elitgrupperna medverkar till en 

reproduktion av denna kultur genom sitt vardagliga handlande men även via 

kommunikationen sinsemellan. Således urskiljer vi att organisationskulturen kompletterar 

institutionaliseringen i den bemärkelsen att elitgrupperna och ledarna hela tiden arbetar aktivt 

med att förmedla värderingarna, men de agerar även som förebilder genom att de lever via 

dessa värderingar. 

Detta återspeglar sig i sin tur på interaktionsritualerna och tendensen att skapa lyckade 

sådana. Något som i sin tur leder till en långtgående social samanhållning, där den 

emotionella energin utgörs främst av odramatiska långtidsverkande känslor. Dessa lyckade 

interaktionsritualer resulterar således i stärkandet och bevarandet av sociala band då de 
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genererar en känsla av stolthet. Denna känsla av stolthet gör att individen strävar efter att ingå 

i lyckade interaktionsritualer. 
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8. Slutsats 

Vi kommer i följande kapitel knyta an vår frågeställning med vår analys i hopp om att kunna 

besvara den. Därefter kommer vi att reflektera fritt över den analys vi presenterat, där vi 

kommer påvisa hur våra teorier överlappar och integrerar med varandra. Vi går ifrån ett 

makro- till ett mikroperspektiv där vi visar hur Röda Korset som organisation och dess 

värderingar påverkar den enskilda individen, således även volontärerna på mötesplatsen 

Kupan i Halmstad. Vi avsåg med denna uppsats att undersöka hur Röda Korsets vision och 

värderingar påverkar den sociala gemenskapen och på vilket sätt denna sociala gemenskap 

påverkar volontärernas engagemang och motivation. För att besvara detta kommer vi nedan 

beskriva de slutsatser vi har kommit fram till utifrån vår analys av det insamlade empiriska 

materialet.  

Som vi tidigare nämnt hävdar vi att institutionaliseringen löper som en ryggrad genom hela 

organisationen och därigenom präglas gemenskapen och gruppmedlemmarnas förhållningssätt 

gentemot varandra av Röda Korsets vision. Vidare genom den institutionalisering som sker 

upplever volontärerna att samtliga delar samma grundvärderingar men även att de krav och 

förväntningar som finns på varje enskild volontär är på liknande sätt, det finns en gruppnorm. 

Utifrån dessa krav och förväntningar som grundar sig i institutionaliseringen skapas en 

homogen grupp, således hävdar vi att Röda Korsets vision påverkar förhållningssättet 

volontärerna sinsemellan på ett positivt sätt och därigenom den bas som den sociala 

gemenskapen bygger på. Vidare hävdar vi att denna värdegrund som institutionaliseras skapar 

en social kontroll som volontären faller in i, det fungerar likt ett system med speciella 

sanktioner som regleras av den kultur som existerar på mötesplatsen Kupan i Halmstad. 

Vidare för att visa vad den sociala gemenskapen har för betydelse för volontärernas 

engagemang och motivation ligger det i linje med vad Svedberg m.fl. kom fram till. Den 

sociala gemenskapen är fundamental och ett grundläggande motiv för volontärerna att 

engagera sig i ideellt arbete. Detta påstående stärker vi med att skapandet och bevarandet av 

de sociala banden, men även ingå i ett sammanhang, är ett grundläggande motiv för individer. 

Men även resultatet av lyckade interaktionsritualer leder till att volontärerna känner en känsla 

av uppskattning och stolthet där en emotionell smitta skapar en kedjereaktion som befäster 

engagemanget och motivationen. Alltså fungerar den sociala gemenskapen som en 

stöttepelare för att volontärerna på mötesplatsen Kupan i Halmstad ska fortsätta engagera sig 

ideellt.     
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9. Slutreflektioner 

I följande text kommer vi reflektera över vår uppsats och vårt arbete med studien, vad vi 

upplever gick bra och vad som kunde gjorts bättre. Vidare kommer vi reflektera och diskutera 

kring andra möjliga perspektiv rörande vår uppsats, sedan avslutar vi med en allmän 

reflektion kring uppsatsen. 

Redan innan började arbetet med uppsatsen hade vi en tydlig bild av vilket fenomen vi ville 

studera, vi ville fokusera på hur social gemenskap påverkar en specifik volontärgrupp och vad 

det är som driver dem, således vill vi poängtera att resultatet av den här undersökningen inte 

är generaliserbart men detta är något vi hela tiden har haft i åtanke. Vid val av organisation 

hade vi först riktat in oss på en annan ideell hjälporganisation men då vi fick bra kontakt med 

Röda Korset i Halmstad valde vi istället att genomföra vår studie på mötesplatsen Kupan. 

Eftersom det finns volontärarbetare inom båda organisationerna anser vi att detta byte av 

organisation inte haft någon större inverkan på vår studie. Bytet av organisation grundar sig 

främst i den personliga kontakt och det positiva bemötande vi fick av Röda Korset, något som 

även har underlättat vårt arbete då vi hela tiden har upplevt det som att vi har haft fri tillgång 

till fältet. Detta sporrade oss att läsa in oss ytterligare om Röda Korset som organisation men 

även om ideellt arbete, vilket medförde att vi fick en djupare förståelse kring ämnet. Utifrån 

detta förminskade vi den potentiella barriär mellan oss och informanterna där vi hade lättare 

att uppfatta vad som sades mellan raderna när Röda Korset som organisation kom upp på 

tapeten.  

Trots den fina kontakten och det bemötande som vi fick av samtliga på mötesplatsen Kupan i 

Halmstad stötte vi på vissa motgångar, dessa handlade om att vi till en början hade svårigheter 

med att hitta något rum som låg avsides där vi kunde intervjua informanterna i lugn och ro. Vi 

hade även vissa svårigheter att få volontärer att gå med på att bli intervjuade, då vi upplevde 

det som att de kände en oro över att bli uthängda innan vi hann redogöra för vårt syfte och 

informera om deras anonymitet. Dessa motgångar var dock något som vi löste under studiens 

gång.  

Även om vi baserade vårt val av metod och forskningsansats för att det skulle passa in på vårt 

syfte är vi medvetna om att en kvantitativ eller en kombination mellan dessa två ansatser hade 

kunnat gynna oss och vårt resultat. Vid en kvantitativ eller en kombination av metoderna hade 

vi haft en möjlighet att få fram ett mer allmängiltigt resultat, detta i sin tur hade varit 



41 

 

generaliserbart. Svedberg, von Essen och Jegermalm (2010) utförde sin studie utifrån en 

kvantitativ ansats med ett representativt urval över den svenska befolkningen, detta är något 

vi inte haft tid eller möjlighet att utföra, även om vi hade kunnat begränsa vår kombinerade 

ansats till en specifik region kände vi att en kvalitativ ansats ändå gav oss en inblick i 

fenomenet vi ville studera.   

Vi är medvetna om att vår analys av det insamlade empiriska materialet kan uppfattas ha en 

något negativ underton i den bemärkelsen att vi tycker oss kunna urskilja en homogenitet på 

mötesplatsen Kupan. Våra ambitioner var inte att svartmåla volontärarbetarna eller 

stigmatisera dem, vi menar snarare på att det är en grundläggande del i att få samtliga 

volontärer att dra åt samma håll och således skapa ett positivt arbetsklimat för volontärerna. 
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Bilagor 

1.1 Organisationsstruktur Röda Korset 
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1.2 Intervjuguide 

Bakgrund 

-Vad heter du? 

-Yrke? 

-Hur skulle du beskriva dig själv som person? 

Medlemskap/ Volontärarbete 

-Är du medlem i Röda Korset? 

-Hur kommer det sig att du blev medlem i Röda Korset?  

-Vill du berätta varför du tog steget från medlem till volontärarbetare? 

-Hur kommer det sig att du blev volontärarbetare? 

-Och hur länge har du varit det? 

-Är Röda Korset den enda ideella organisationen du är aktiv i? 

-Hur många timmar lägger du ner i månaden på det ideella arbetet? Vem bestämmer det? 

-Kan du berätta om hur det gick till när du blev medlem i Röda Korset/volontärarbetare?   

-Vill du berätta om  vad dina arbetsuppgifter är inom Röda Korset? 

-Har du fått någon utbildning för dessa arbetsuppgifter? 

Röda Korset  

-Kan du berätta lite om Röda Korsets värderingar? 

-Vad anser du själv om dessa värderingar? 

-Hur påverkar de dig och ditt arbete inom Röda Korset? (på vilket sätt då, konkreta exempel) 

-Upplever du att dessa värderingar är något som gruppen delar? (på vilket sätt då, konkreta 

exempel) 

-(beroende på svar)  Hur påverkar detta gruppen och gruppens arbete? 

Engagemang 

-Upplever du att det finns några speciella positiva aspekter med ditt engagemang inom Röda 

Korset? (vill du ge exempel på detta?) 

-Upplever du att det finns några negativa saker med ditt engagemang inom Röda Korset?  

(kan du ge något exempel på detta?) 

-Upplever du att det finns några krav på vad du ska prestera i ditt arbete?  

-Upplever du att det finns förväntningar på dig utöver dina arbetsuppgifter? 

-Vad upplever du att dessa förväntningar är? 

-Hur upplever du det om du inte når upp till dem? 

-Hur känner du själv om du inte uppnår dem? 
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Gemenskap/ Motivation 

-Kan du berätta om gemenskapen inom gruppen?  

-(Vad betyder den för dig?) 

-Hur upplever du att din relationerna till de andra volontärerna är? 

-På vilket sätt då? (konkreta exempel) 

-Har det uppstått problem någon gång? (vill du ge exempel?) 

 -Hur upplevde du detta?  

-Påverkade detta dig? Vad kände du om det? 

-Träffas ni någonting utöver den tid ni är här? (på Kupan)  

-Vill du berätta om dessa tillfällen? 

-Hur upplevde du det?   

-Hur anser du att samarbetet mellan er som arbetar är? (Kan du ge exempel på detta?) 

-Känner du att gemenskap är en viktig del i ditt volontärarbete? 

-Hur påverkar den dig och på vilket sätt? 

-Känner du att du får uppskattning för det du gör? 

-Vad känner du när du får denna uppskattning? 

 


