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Abstract: The purpose of this study is to examine what motivates people to help others at risk 
to themselves. The focus is on international aid workers, which in their work put themselves 
in situations of risk. Earlier research shows that international aid work involves risks such as 
infectious diseases, violence, death threats, assaults, constant insecurity and risk to be 
traumatized etc. There is not much research done on what motivates to help others in spite of 
risks, hence we find this an interesting area. We have interviewed six respondents about the 
content and character of their motivation and factors that are important for the maintenance 
and development of this motivation. The purpose was also to examine the attitude towards 
risk. 
 
Our study shows that there are two types of motives; central- and orientation motives. The 
central motives involve; the willingness to help other people, the search for more meaning in 
life and the willingness to experience something new. The orientation motives are more 
linked to personal interests. These motives are important in the decision of which kind of aid 
work to choose. Factors that are essential for the creation of the motivation are the feeling that 
something is missing in one’s daily life, the knowledge that people are in need of help, and an 
interest for the “unknown”. Important factors for the maintenance is; the vision of the needs 
of help, the ability to help, to be appreciated, the sense of security and community. Solidarity 
with some elements of self-interest are characteristic for the content of the motivation; they 
want to give but also get something in return. The willingness to take risks would not be as 
high without their self-interested motives. The risks do not appear like obstacles if the 
personal benefits outweigh the possible losses. 
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Sammanfattning: Denna studie syftar till att undersöka vad det är som motiverar vissa 
människor att hjälpa andra trots att de utsätter sig själva för risker. I denna studie läggs fokus 
på den internationella biståndsarbetaren. Forskning visar på att det internationella 
biståndsarbetet kan innebära risker som smittsamma sjukdomar, våld, överfall, kidnappningar, 
dödshot, konstant otrygghet och risk för traumatisering etc. Det finns mycket lite forskat kring 
motivationen att hjälpa andra trots att man utsätter sig själv för risk, ett område vi ser som 
intressant att undersöka. Vi har intervjuat sex respondenter i avsikt att få en bild av hur 
motivationen ser ut (innehåll/karaktär), vilka faktorer som är av vikt för skapandet och 
upprätthållandet av motivationen samt hur riskerna påverkar motivationen.  
 
Vår studie visar på att motivationens innehåll fördelas i huvud- och inriktningsmotiv. 
Huvudmotiven utgör viljan att hjälpa andra, sökande efter meningsfullhet och viljan att 
uppleva något nytt. Inriktningsmotiven är personbundna motiv och har en avgörande roll för 
vilken typ av biståndsarbete som väljs. Essentiella faktorer för skapandet av motivationen är 
saknaden av något i sin vardag, vetskapen om att behov av hjälp finns och intresse för det 
”okända”. För upprätthållandet av motivationen är viktiga faktorer att se behoven av hjälp, att 
kunna hjälpa, känna trygghet och gemenskap samt att få uppskattning tillbaka. Motivationens 
karaktär är solidarisk med vissa egennyttiga inslag; man vill både ge och få. Utan de 
egennyttiga motiven skulle man inte riskera lika mycket för att hjälpa andra. Detta för att de 
personliga vinsterna, det man själv får ut, väger tyngre än de risker man utsätter sig för. 
 
Nyckelord: motivation, risktagande, internationellt biståndsarbete, solidaritet, hjälparbete 
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1. Inledning 
Under vår utbildning till hälsovetare på Högskolan Väst har vi båda resonerat mycket kring 
vad som får individer att vilja utföra hjälparbete. Under terminen som vi hade valbara kurser 
fördjupades detta intresse. På denna termin läste M. Smedbo Socialantropologi, globalisering 
och mångfald (20p Göteborgs Universitet) och M. Melin Sociologi A (20p Högskolan Väst). 
Med utgångspunkt från vårt intresse föll det sig för oss naturligt att vår C–uppsats skulle 
beröra vad som motiverar till att utföra hjälparbete. Vi fann det än mer intressant när vi 
avgränsade frågan till vad som motiverar människor till att utföra ett hjälparbete under 
förhållanden som innebär risker för dem själva. Detta ser vi som extra intressant därför att 
denna typ av hjälphandling torde kräva högre grad av motivation. 
 
För att undersökningen av detta ämne ska bli mer hanterbart har vi valt att lägga vårt fokus på 
människor som i sin yrkesroll ställs inför att utföra ett hjälparbete som kan innebära risker för 
dem själva. Vi har valt den internationella biståndsarbetaren som utfört ett arbete under 
förhållanden som innebär risker som undersökningsgrupp. Den gruppen finner vi intressant 
dels för att de utför ett konkret hjälparbete samt för att de i arbetet utsätter sig själva för 
risker. Vi är medvetna om att även andra yrkeskategorier skulle kunna fungera väl som 
undersökningsgrupp, så som t.ex. brandmän, polis, socialarbetare och kriminal vårdare. Men 
eftersom vi själva har ett intresse för biståndsarbete kändes denna yrkesgrupp som ett 
naturligt och spännande val. 
 

2. Bakgrund   
 

2.1 Solidaritet i dagens samhälle 
Att hjälpa andra betraktas ofta som en solidarisk handling (Liedman, 1999). Det kan då vara 
intressant att kasta ljus över hur solidaritet kan betraktas i dagen samhälle. Beck (2000) visar 
på att samhället blir allt mer individualiserat. Han framhåller att individualiseringen handlar 
om en frigörelse av individen på olika plan. Individualiseringen innebär att vi är fria att själva 
vara ansvariga för våra val och liv på ett annat sätt än förr. Liedman belyser individualismens 
påverkan på solidariteten. Han pekar på solidaritetsbegreppets stora mångtydighet och 
betonar att solidaritet ofta enbart förblir ”fina ord” utan att problematiseras och förklaras. 
Liedman försöker dock göra just detta. Övergripande menar han att solidaritet kan ses som en 
inre sammanhållning mellan människor, dvs. en känsla av samhörighet som genererar i en 
förståelse av ett ömsesidigt ”behov” av varandra. För att göra begreppet mer hanterbart 
kategoriserar Liedman solidaritet i mindre kategorier; partiell-, institutionell- och kontrast-

solidaritet. Kort sammanfattat står partiell solidaritet för den sammanhållningen som 
existerar inom exempelvis feministiska, politiska grupper, eller inom arbetarrörelser etc. En 
annan känsla av samhörighet är bl.a. den solidaritet som eftersträvas i välfärdssamhället, s.k. 
institutionell grundad solidaritet. Dess syfte är att genom lagar och förordningar (snarare ur 
ett intellektuellt perspektiv än utifrån känsla) bygga ett välfärdsamhälle vilket ger möjlighet 
till en ökad solidaritet pga. en ”välfärd åt alla”. För att kunna resonera om solidaritet på ett 
betydelsefullt sätt krävs det viss begränsning av begreppet vi finner då kontrastsolidariteten 
som den mest relevanta kategorin i förhållande till vårt valda undersökningsområde. Liedman 
anser att kontrastsolidariteten bygger på, så som hörs av namnet, kontraster, dvs. exempelvis 
rik – fattig, trygg – utsatt etc. Han menar att det rör sig om att man besitter något som någon 
annan är i behov av så som kunskap, pengar och andra resurser, etc. Men det är först när man 
delar med sig av dessa som det rör sig om en solidarisk handling. Han påpekar dock att det 
inte bygger på ett givar- och mottagarförhållande utan att kontrastsolidariteten förutsätter ett 
utbyte. För att belysa individualiseringens inverkan på solidaritet refererar Liedman till 
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Giddens resonemang kring individualism och solidaritet. Här visar han på att Giddens anser 
att det råder en ny typ av solidaritet som har sin grund i det han kallar den institutionaliserade 
individualismen som skapas av välfärdsstatens institutioner. Med det menas att dagens 
statliga institutioner främst är till för individen inte kollektivet och då skapar en 
individualistisk inställning. Övergripande kan man se den nya solidariteten som mera 
individualistisk till skillnad från den gamla mer kollektivistiska solidariteten. 
Individualismen ses på så vis inte som ett hot mot solidariteten i sig utan han menar att den 
nya individualismen genererar nya former av solidaritet. Förhållandet mellan individualismen 
och solidariteten är problematiskt. Det råder delade meningar om dess förhållande vilket 
bekräftar att individualism och solidaritet inte nödvändigtvis behöver ses som varandras 
motpoler.  
 

2.2 Risktaganden i hjälparbeten 
Som vi pekat på tidigare finns det yrken som syftar till att hjälpa människor där yrkesutövaren 
samtidigt utsätts för risker. Exempel på sådana yrken kan vara brandmän, polis, 
socialarbetare, kriminalvårdare och internationella biståndsarbetare. Faktum är att dessa yrken 
innebär uppenbara risker. Nencén (2001) visar på att poliser och brandmän utgör de yrken 
som oftast drabbas av allvarliga olycksfall och som har den högsta relativa risken av att 
drabbas. Utifrån både SCB (2004) och Uhlin (2004) kan man utläsa att dessa yrkesgrupper 
också löper stor risk för hot om våld samt att bli utsatt för våld. Som vi pekat på ovan framgår 
det tydligt att dessa yrkesgrupper innebär en stor utsatthet för den yrkesverksamma. 
Biståndsarbetaren, som är vår undersökningsgrupp, utsätts också för risker i arbetet. Leggat 
(2005), Omidian (2001) och Hassan (2004) visar på att det internationella biståndsarbetet kan 
leda till skador, sjukdomar och i värsta fall död. Leggat åskådliggör bredden av dessa risker, 
han nämner bl.a. smittsamma sjukdomar, stress, allergier och våld. Omidian tar också upp 
våldet och visar på riskerna som det innebär så som överfall och kidnappningar av 
biståndsarbetare. Alte Dyregrov (2002) som är psykolog och ledare för Senter før 
Krisepsykologi i Bergen, Norge visar också på riskerna med internationellt biståndsarbete. 
Han nämner ett flertal faktorer som kan påverka den internationella biståndsarbetaren, så som 
att det blir svårt att hålla kontakten med sin familj, de möter främmande kulturer, kan känna 
vrede och irritation över byråkrati inom den egna organisationen eller andra organisationer 
som de samarbetar med, dödshot, konstant otrygghet, tristess och isolering kan föreligga. 
Utifrån dessa faktorer vill Dyregrov visa på att det finns risk för traumatisering. Han refererar 
till forskning som Ericsson m.fl. gjort kring traumatisk exponering och posttraumatiskt 
stressyndrom under och efter biståndsarbetet. Denna studie utgick från 113 biståndsarbetare. 
Resultatet av studien visade att ca en tredjedel hade blivit dödshotade, en fjärdedel hade 
drabbats av livshotande sjukdom eller utvecklat en kronisk sjukdom, ytterligare en fjärdedel 
hade blivit beskjutna eller befunnit sig i närheten av skottlossning eller hade varit med om 
trafikolyckor. Studien visade även på att 10 procent av de som återvände hem led av 
posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och ytterligare 19 procent hade en inte fullt utvecklad 
form av PTSD. Omfattningen av riskerna som vi visat på är betydande. Vi finner därför det 
intressant att undersöka vad som, dessa risker till trots, får människor att hjälpa andra. 
 

2.3 Tidigare forskning på området 
Fletcher och Major (2004) har undersökt vilka motiv som ligger bakom viljan till att utföra ett 
frivilligarbete. Som exempel på frivilligarbete visar de bl.a. på; Röda korset och ideellt arbete 
inom akutsjukvård och räddningsverket. Studien är utförd på medicinstuderande i Atlantic 
City, USA. Resultatet av studien visade på att det existerar en bredd på motiven till att 
engagera sig i frivilligarbete, bl.a. humanistiska, karriärsrelaterade och sociala motiv. 
Forskarna kan med sin studie se att motiven pendlar mellan att vara altruistiska 
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(oegennyttiga) och egennyttiga. Ett resultat var att både män och kvinnor främst lyfte fram de 
humanistiska värdena med att arbeta frivilligt. Resultatet visade dock på att skillnaden mellan 
könen var mindre än vad forskarna i förväg trott. 
 
Två amerikanska forskare, Becker och Eagly (2004), har utfört en studie på mäns och 
kvinnors heroism. Med heroism avser de hjälpande handlingar utförda trots att dessa innebär 
risk för skada och död. I forskningen görs en jämförande analys där mäns och kvinnors 
heroism analyseras utifrån diverse riskfyllda handlingar. Becker och Eagly menar att heroiska 
handlingar inte nödvändigtvis behöver motiveras av ren altruism utan att det också kan finnas 
egennyttiga motiv bakom dem. Becker och Eagly ser sin studie som ett bidrag till en 
förändrad syn på den heroiska hjälpinsatsen, där deras förhoppning är att heroism inte ska 
betraktas utifrån kön. De anser att det krävs vidare forskning inom detta ämne, där själva 
motivationen bakom den heroiska insatsen bör lyftas fram. Vid studier av den bakomliggande 
motivationen anser Becker och Eagly att man borde se extra till de altruistiska kontra 
egennyttiga motiven. 
 
Denna forskning har andra infallsvinklar än den vi har och de anlägger andra perspektiv då de 
exempelvis tar stor hänsyn till genus. Vårt fokus kommer däremot att ligga på individen och 
dennes motivation, inte vid att jämföra män och kvinnor. Det finns inte mycket forskning 
inom det område som vår frågeställning rör sig inom, därav finner vi detta område viktigt att 
belysa. 
 

3. Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte är att undersöka vad det är som motiverar vissa människor att hjälpa andra under 
förhållanden som innebär risker för dem själva. Vi ser den internationella biståndsarbetaren 
som utfört arbete under förhållanden som innebär risk som en lämplig undersökningsgrupp. 
För att undersöka detta syfte har vi formulerat fyra frågeställningar. 
 

• Hur ser biståndsarbetarnas motivation ut, till sitt innehåll och till sin karaktär? 
• Vilka faktorer har betydelse för skapandet av motivationen att börja med 

internationellt biståndsarbete? 
• Vilka faktorer har betydelse för upprätthållandet av motivationen? 
• Hur ser förhållandet ut mellan risker och motivation? 

 

3.1 Ansats 
I denna uppsats har vi ej som avsikt att anlägga ett kön-, klass- eller etnicitetsperspektiv, dvs. 
vi kommer inte att sätta biståndsarbetarnas sociala tillhörighet i fokus. Vi kommer istället att 
se till individen. Den sociala tillhörigheten kan naturligtvis ha en inverkan, men vi vill hellre 
undersöka själva motivationen utan detta jämförande element mellan grupper. Vi kommer att 
ha som ansats att se till hur individuella och samhälleliga faktorer kan påverka den motivation 
som vi undersöker. 
 

4. Teori 
 

4.1 Motivation 
 
4.1.1 Motivationens uppbyggnad 
Halse (2003) förklarar Maslows syn på människans motivation som den psykologiska 
grunden till varför vi handlar som vi gör. Han ser det som viktigt att belysa att det finns en 
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stor variation på vad som motiverar människan. Det krävs därför en förståelse till hur 
motivationen är uppbyggd hos människan för att kunna förstå varför en människa blir 
motiverad och vad som får denne att bli motiverad.  
 
Leontjev (i Jerlang & Ringsted, 2003) menar att människans verksamhet kännetecknas av att 
alltid vara målinriktad och baserad på ett specifikt motiv. Det betyder att i en viss verksamhet 
befinner sig den enskilda individen i en process mellan dess motiv och mål och det är under 
detta förhållande som individen upplever en grad av meningsfullhet i sitt medvetande. För att 
skapa en större förståelse för denna process är det väsentligt att utveckla Leontjevs förklaring 
av begreppen motiv och mål. Ett motiv kan ses som ett behov, dvs. man har en känsla av t.ex. 
hunger, frigörelse etc. vilket genom människans verksamhet kan tillfredställas, eller önskas 
tillfredställas. Men det bör då påpekas att människans förmåga till att förstå vad som krävs för 
att behovet skall kunna tillfredställas är något som baseras på individens erfarenheter av 
tidigare tillvägagångssätt. Övergripande kan alltså ett motiv ses som ett konstaterande av ett 
behov, oavsett dess karaktär. Maslow (i Halse, 2003) anser att behovet är grunden för 
utvecklingen av ett motiv som i sin tur är själva drivkraften hos människan. Motivets mål står 
i sin tur för själva tillfredställelsen av det behov man känner, en form av ändpunkt för 
verksamheten, anser Leontjev utifrån Jerlang och Ringsteds tolkning. För att ytterligare 
problematisera begreppen och dess förhållande till varandra bör man belysa dess förmåga att 
förändras under själva verksamhetsprocessens gång. Med detta menas att en individs 
utpräglade motiv och mål kan förändra karaktär och inriktning allteftersom att individens 
relationer till samhället och omvärlden förändras. Under förloppet av verksamhetsprocessen 
ingår det en mängd handlingar (delmål) som strävar till att nå sitt huvudsakliga mål. Jerlang 
och Ringsted menar att Leontjev hävdar att det inte kan förekomma en verksamhet utan motiv 
eller mål utan i ett s.k. ”omotiverat” handlande är motivet enbart dolt för individen själv. Det 
är t.ex. möjligt att det dagliga lönearbetet kan upplevas som relativt ”omotiverat” ur ett snävt 
perspektiv men ur ett långsiktigare perspektiv har dock individen ett klart motiv till sitt 
arbete, som att försörja sig själv. Leontjev (i Jerlang & Ringsted) menar att det är viktigt att 
individen bibehåller en medvetenhet om det sammanhang som råder mellan motiv, delmål 
och mål. Han menar att det är förmågan av att vara medveten om hur allt hänger ihop som gör 
att man känner en meningsfullhet i de handlingar som ingår i verksamhetsprocessen. Mister 
man förmågan att reflektera över hur motiv, delmål och mål hör samman dvs. dess 
sammanhang kan det leda till att de enskilda handlingarna ter sig meningslösa för individen 
(dvs. upplevelse av omotivation).  
 
4.1.2 Behovshierarki 
Övergripande har vi nu visat på hur själva motivationsprocessen kan se ut (enligt Leontjevs 
perspektiv) men man kan då ställa sig frågande till vilka övergripande behov människan 
innehar, vilket är grunden till motivation. I föregående text framgick att Maslow ansåg att 
motivation grundar sig i behov och att det är det som varierar mellan olika individer, vilket 
Leontjev utifrån Jerlang och Ringsteds tolkning även påpekar. Maslow (i Halse) visar med 
hjälp av sin motivationsteori på möjliga gemensamma drag inom människans 
behov/motivation. Denna teori utgår från att man i en hierarkisk ordning kan fördela generella 
mänskliga behov i fyra kategorier. Den nedersta delen i ordningen består av de grundläggande 
fysiologiska- (föda, vatten) och organiska behoven (köpa mat, kläder, bostad). Därnäst i 
hierarkin kommer de sociala behoven dvs. människans behov av kontakt, vänskap etc. Den 
tredje kategorin består av människans behov av självhävdelse som syftar till att kunna fungera 
socialt, finna sina personliga förmågor och inneha förmågan att prestera dessa. Rollinson 
(2005) visar på att behovet av självhävdelse kan delas upp ytterligare i två undernivåer; 
självkänsla och uppskattning. Självkänslobehov består av självrespekt, självförtroende, 
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individuell prestation, individens lämplighet till att utföra sina arbetsuppgifter, självständighet 
och andra egenskaper som gör att individen känner att denne gör nytta för samhället, 
samtidigt som individen också skapar mening med sin närvaro. Behovet av uppskattning 
innebär att man får respekt, erkännande, uppmärksamhet från andra. Att tillfredsställa dessa 
uppskattningsbehov bidrar till en tillfredsställelse av självhävdelsebehoven. Detta på grund av 
att en stor del av vår självuppfattning fås genom vad andra tycker om oss.   
 
Halse visar på att toppen av behovshierarkin utgörs av behovet av självförverkligande, det 
innebär förmågan/möjligheten till att kunna tillfredställa den individuella nyfikenheten och 
uppleva vackra/tilltalande ting. Självförverkligande kan alltså ses som behovet av att uttrycka 
och utveckla de möjligheter och förmågor man har oavsett om de är genetiska eller socialt 
konstruerade, dvs. att utveckla sina potential. Det centrala i behovshierarkin är att samtliga 
behov ses som mycket viktiga för människan. Men han påpekar att de fysiologiska behoven 
(mat och dryck) måste tillfredställas före ett högre behov kan bli motiverande för individen, 
som behovet av självförverkligande. Paralleller till det resonemanget kan man finna i 
Liedmans (1999) tolkning av Giddens. Giddens belyser att när människor som lever i relativt 
välutvecklade demokratier har tryggat sina grundläggande materiella behov så är det inte 
ytterligare materiella ting som anses som mest eftersträvansvärt. Det är nämligen 
livskvaliteten, vilket står för möjligheten till självförverkligande där ett meningsfullt arbete 
och en rik fritid prioriteras högst. Halse beskriver ett flertal exempel som enligt Maslow anses 
som kännetecknande för den självförverkligande; en stor grad av självständighet, spontanitet, 
kreativitet, effektiv och realistisk verklighetsuppfattning, ett stort accepterande av sig själv 
och andra, innehar känsla av gemenskap i förhållande till andra människor, förmåga att inte 
uppleva att allt är svart eller vitt och har goda relationer till andra. Halse belyser även att 
Maslow vidare visar på att den självförverkligande människan ofta innehar en väldigt stark 
känsla av att bryta upp vardagens slentrian, en känsla av att man upplever sig främmande 
inför vardagen inom hemmet och arbetet etc.  
 
Maslow (i Mullins, 2004) menar att man för att gå vidare i behovshierarkin inte behöver ha 
fått full tillfredställelse av behoven i steget under utan att det räcker med en viss 
tillfredställelse för att kunna gå vidare. Det bör dock belysas att det råder delade meningar om 
antalet steg i Maslows behovshierarki. Rollinson visar på en annan kategorisering av Maslow 
behovshierarki i förhållande till Halses (2003) tolkning. Rollinson belyser ytterligare ett steg i 
behovshierarkin; behovet av trygghet som placeras mellan de fysiologiska/organiska behoven 
och de sociala behoven. Behovet av trygghet består av både fysisk och psykisk trygghet vilket 
man söker genom ordning, säkerhet och harmoni i sin omgivning. För att tillfredställa 
behovet av trygghet behöver människan även frihet från hot, smärta samt skydd från faror etc.  
 
Halse visar också på att en annan dimension av behoven i Maslows behovshierarki är att de 
skiljer sig mellan att vara brist- eller växtbehov. Med bristbehov menas att de kan 
tillfredställas i den grad att individen känner sig nöjd och i balans igen (t.ex. föda, vatten, 
kontakt och sex). Växtbehoven skiljer sig på det sättet att de är ”omättliga”, vilket är 
kännetecknande för de självförverkligande behoven. Med detta menas att dessa behov inte 
slutgiltigt kan tillfredställas på samma sätt som bristbehoven utan det är alltså behov som 
genererar till individens växt och utveckling. Men det är också viktigt att påpeka att behov 
och motiv är något som upplevs på en mängd olika sätt vilket bl.a. beror på personligheten. 
Det är även något som Jerlang och Ringsted belyst i Leontjevs teori. Det finns sålunda de 
individer som innehar ett stort behov av trygghet likväl som det existerar individer som inte 
upplever otrygghet som ett större hinder i dess livssituation.  
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4.2 Solidaritet 
Liedman (1999) påvisar att det bl.a. finns en lång tradition inom den kristna verksamheten att 
bedriva olika typer av hjälparbete. Solidaritetsarbete och religion är pga. detta starkt 
förknippat med varandra. Han framhåller dock att solidaritetsbegreppet är att betrakta som 
betydligt mycket mer än enbart tillhörande de religiösa verksamheterna. För en ökad 
förståelse av begreppet solidaritet fordras medvetenhet om dess mångfacetterade betydelse, 
detta för att kunna hanteras på ett betydelsefullt sätt. Liedman konkretiserar begreppet något 
och visar på solidaritetsbegreppets förgreningar. En gren är den s.k. kontrastsolidariteten som 
bygger på de kontraster som existerar i samhället, nationen och världen. Med kontraster 
menas exempelvis rik – fattig, trygg – utsatt etc. Utgångspunkten för kontrastsolidariteten är 
enligt Liedman att det i dag existerar stora klyftor mellan rika och fattiga dels inom nationer 
men även mellan nationer (I-land vs. U-land). Men utan att gå in på orsaken till fattigdom och 
människors utsatthet kan det vara intressant att ytterligare problematisera 
kontrastsolidaritetens innebörd. Liedman menar att det rör sig om att man besitter något som 
någon annan är i behov av så som kunskap, pengar och andra resurser, etc. Men det är först 
när man delar med sig av dessa som det rör sig om en solidarisk handling. Han påpekar dock 
att det inte bygger på ett givar- och mottagarförhållande utan att kontrastsolidariteten 
förutsätter ett utbyte. Detta utbyte kan givetvis förefalla på en mängd olika sätt, det kan 
handla om ett utbyte där givandet består av resurser medan mottagandet består av känslor.  
 
Liedman framhäver att den solidariska handlingen består av både känslor och intellekt. 
Vidare beskriver han att det finns en dimension av ”tycka synd om” mellan den välbärgade 
och fattiga/utsatta. Denna känsla av medlidande kan enligt Liedman lätt förändras när andra 
känslor införlivas då exempelvis affärer går sämre eller förtroende brister etc. Vidare menar 
han att människan i hög grad är en intellektuell varelse. Vissa människor låter sitt handlande 
vägledas av någon form av tanke om vad som gynnar de egna intressena mest, delvis grundad 
av kunskap och erfarenhet. Det förblir då egenintresset som står i centrum men baserat på 
förnuft och sanning, hävdar Liedman. Hans egna åsikt om den intellektuella människans 
bakgrundsmotiv till en solidarisk handling kan ses som reellt solidarisk eller ej framgår dock 
inte tydligt. Liedman belyser att den solidariska inställningen bör grundas på förståelsen av 
att vi alla är varandras medmänniskor, oavsett kön, kultur, hudfärg, fattig, rik etc. vilka alla är 
faktorer som lätt fördelar in oss människor i kategorier. Liedman refererar till Ekelöf i detta 
sammanhang. Ekelöf anser att dessa skillnader/kontraster bör ses som faktorer som skapar oss 
en identitet, dvs. olikheten ger oss identitet.  
 
4.3 Altruism 
Altruism bygger på viljan att hjälpa andra utan att syfta till ett egenintresse. Mer ingående står 
begreppet för vissa människors genuina vilja att hjälpa sina medmänniskor till ökad välfärd 
på såväl psykologiskt som fysiskt plan (Jacobsson, 2005). Jacobsson visar dock att det finns 
de som anser att det i altruistiska handlingar även kan ingå vissa egennyttiga motiv. Han 
menar att hjälparens drivkraft till att vilja hjälpa kan baseras på en tanke om att själv tjäna på 
det, i form av hjälp tillbaka, materiella ting etc. Jacobsson anser dock att den sortens 
hjälpande inte bör ses som altruism. Han utgår ifrån Schwartz och Howards förklaring av 
begreppet. De anser att den genuina altruisten ser den andres välbefinnande som värdefull. 
Det framgår tydligt att den genuina altruistiska handlingen kan vara svår att särskilja från den 
mer egennyttiga hjälpande handlingen då de båda utgår ifrån en djupare dimension i en 
individs person, hävdar Jacobsson. Han refererar dock till Batson, Schwartz och Howards 
som samtliga belyser vikten av motivet som ligger bakom den hjälpande handlingen. De 
hävdar att det är den hjälpande individens motiv som avgör om en handling är altruistisk eller 
egennyttig. Jacobsson tolkar Schwartz och Howards resonemang där de anser att en genuin 
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altruistisk handling kräver ett motiv som endast baseras på önskan att den andre har det bra. 
Jacobsson vill påpeka att den altruistiska handlingen mer ingående handlar om ”den andres” 
behov. Jacobsson anser att det slutgiltiga målet för en altruistiskt motiverad individ är att 
uppfylla sina medmänniskors behov. Jacobsson anser dock att det bör påpekas att en 
dimension i motivationen till den hjälpande handlingen även kan baseras på en önskan om att 
bekräfta sina egna moraliska värden, han utgår då från Schwartz och Howard. 
 
4.4 Förhållandet mellan risker och individ 
Dahlgren och Starrin (2004) visar på att vi i dagens samhälle tenderar att bli alltmer medvetna 
om de risker som finns i vår omgivning och inte minst de risker som existerar internationellt. 
Det förkommer i dag alltfler tydliga folkhälsoinsatser vars strävan är att medvetandegöra 
medborgaren om alla de hälsorisker som anses beaktansvärda, exempelvis alltifrån rökning 
till epidemier. Dahlgren och Starrin fördjupar sig i hur individen hanterar denna situation, 
dvs. dennes vetskap och tillgång till vetskap om de risker som finns. De flesta människor 
uppfattar den samhälleliga riskinformationen som vetenskaplig och tar på så vis dess budskap 
på allvar. Denna medvetenhet om risker som existerar förblir något som många individer 
handlar utefter dvs. överväger en handling utefter de risker som det kan innebära. De visar på 
att individens upplevelse av risk eller att det finns risker kan leda till fruktan och hämmande i 
dess livssituation. Men ur ett annat perspektiv kan en upplevd risk eller upplevelse av att 
risker finns generera handlingskraft hos vissa individer, att man agerar och reagerar för att 
förbättra sin egen livssituation. Ett annat perspektiv i hanterande av riskinformationen är att 
det försätter många av samhällets individer i ambivalens dvs. en form av ångest över att 
överväga mellan risker. Denna ambivalens anses som ett tydligt tecken på att individen 
påverkas i två dimensioner; kognitivt och inte minst emotionellt. Dahlgren och Starrin hävdar 
att vetskapen om risker försätter individen i ett samspel mellan dess känslor, förnuft och 
kunskap. Man kan alltså se det som att det är utifrån dessa aspekter som individen tar ett 
ställningstagande. Ett förtydligande exempel av ett sådant ställningstagande kan vara att 
individen chansar och försätter sig i en riskabel situation för att man värderar något annat 
högre eller att man avstår från en risksituation för att man inte ser någon vinst med agerandet. 
Dahlgren och Starrin lyfter fram de emotioner som enligt dem anses vara de mest basala hos 
människan. De refererar till Parsons uttalande om att det som människan ser som mest 
eftersträvansvärt, emotionellt sett, är positiva känslor och att få bekräftelse av sina 
medmänniskor. Parson hävdar vidare, utifrån Dahlgren och Starrin, att övergripande handlar 
människans liv om att bli omtyckt, älskad och inte minst om att själv akta och älska. 
 
Lyng (2004) problematiserar förhållandet som existerar mellan människan och risker. Han 
fördjupar sig främst kring den människa som väljer att försätta sig i en riskabel situation. 
Lyng nämner samhällsstrukturen som en bidragande faktor till varför vissa försätter sig i 
riskabla förhållanden av egen vilja. Det är utifrån hans studier som han kan se att en möjlig 
orsak till risktagandet kan förklaras som ett uttryck eller protest mot kapitalistiska strukturella 
former i samhället, vilka kan uppfattas som förtryckande. Det bör då påpekas att de individer 
som deltagit i hans studier har utsatt sig för risker av en mer konkret karaktär, som 
bergsklättrare, kriminalitet osv. Lois (2004) framhäver att individerna ger uttryck för att 
aktiviteter eller arbeten av sådan karaktär genererar en känsla av att det de gör känns mer 
”verkligt” och meningsfullt än det de gör i sin vardag. Känslan hos den risktagande individen 
dvs. dennes emotioner är enligt Lois en annan förklaringsfaktor till dennes agerande. Det 
framgår då tydligt att det finns en relation mellan dessa förklaringsfaktorer, dvs. att 
samhällsstrukturen kan generera starka känslor hos de ”risktagande” individerna.  
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5. Metod 
Vi har utfört en kvalitativ studie och för att närma oss vårt problemområde har vi använt oss 
av intervjuer som metod. Vår avsikt med uppsatsen är att undersöka vad det är som motiverar 
vissa människor till att hjälpa andra under förhållanden som innebär risker för dem själva. Vi 
anser därför att intervjuer är det lämpligaste metodvalet med tanke på att vårt syfte fordrar att 
man måste ta del av individens erfarenheter och upplevelser. Intervjuer öppnar upp för 
djupare resonemang och rikare redogörelser (Alvesson & Deetz, 2000). 
 

5.1 Urval 
Eftersom vår övergripande frågeställning syftar till att undersöka människors motivation till 
att hjälpa andra fann vi det nödvändigt att specificera undersökningsgruppen. Vi valde den 
internationella biståndsarbetaren som utfört ett arbete under förhållanden som innebär risk, 
som undersökningsgrupp. Den här urvalsgruppen fann vi lämplig dels för att de utfört ett 
konkret hjälparbete samt för att de i arbetet utsatt sig själva för risker. Vi fann också denna 
grupp som intressant med tanke på att det internationella biståndsarbetet innebär att man 
arbetar i ett annat land; möter nya kulturer och nya omständigheter, man lämnar sitt 
vardagliga sociala nät och ställs inför ett nytt språk etc. Dessa faktorer är något som enligt 
Dyregrov (2002) kan innebära risker för den enskilda individen vilket på så vis också kan ha 
betydelse för hjälparbetarens motivation. Utifrån de faktorer vi ovan visat kan biståndsarbetet 
innebära mindre påtagliga riskfaktorer än i jämförelse med de risker som finns inom 
yrkeskategorierna; polis, brandman, etc. En faktor som finns med i biståndsarbetet är på så vis 
att man aldrig i förväg riktigt kan veta vad arbetet kommer att innebära, vad man har att vänta 
och vilka risker man kommer att utsätta sig för. Naturligtvis kan inte poliserna och 
brandmännen heller riktigt veta vad de har att vänta, men att komma till en helt ny kultur och 
en helt ny situation borde göra att denna ovisshet finns i högre grad inom det internationella 
biståndsarbetet.  Detta är ännu en anledning till varför vi valt de internationella 
biståndsarbetarna som undersökningsgrupp; varför man vill hjälpa andra trots denna ovisshet 
och riskfylldhet? 
 
Redan i ett tidigt stadium tog vi kontakt med olika hjälporganisationer för att finna personer 
att intervjua. Vid kontakt med dessa organisationer presenterade vi syftet med vår uppsats och 
vad det var för kriterier vi hade för de personer vi ville intervjua. De kriterier som vi satte upp 
var att de skulle ha utfört ett internationellt hjälparbete av något slag, att det skulle ha gått 
max två år sedan de utfört detta arbete, de skulle ha varit hemkomna från arbetet (för att 
kunna fånga reflektionen efteråt), samt att arbetet inneburit risker. Dock hade vi inget krav på 
att de skulle ha varit medvetna om riskerna innan de åkte. Anledningen till att vi krävde en 
gräns på två år var främst för att det skulle underlätta för respondentens reflektion och 
erinring kring sitt utförda arbete. Vår första tanke var att vi skulle utföra åtta intervjuer på 
personer inom närområdet, men vid kontakt med de olika organisationerna insåg vi snart att 
det skulle bli svårt. Vi valde då att söka respondenter oavsett bostadsort. Det förekom dock 
fortfarande vissa svårigheter att finna respondenter. Detta delvis beroende på att vissa 
organisationer inte kunde hjälpa oss på grund av; att man endast hade inhemsk personal, att 
organisationen inte hade ett eget register över biståndsarbetare, eller att man hade som policy 
inom organisationen att inte delta i undersökningar på grund av för många förfrågningar.  Den 
främsta svårigheten var dock organisationernas strikta etiska regler kring utlämnandet av 
biståndsarbetarnas namn, telefon och e-mailadress. Vi fick på så vis gå via de olika 
organisationernas personalansvariga som i sin tur kontaktade olika biståndsarbetare som 
passade till vår undersökning och de kriterier som vi satt upp. Bland kontakterna som vi fick 
av organisationerna gjorde vi ett urval där vi åter igen tog hänsyn till de kriterier som vi satt 
upp, vilket resulterade i ett bortfall på sex personer. Av samtliga kontakter som vi fick var det 
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totalt fyra av tio personer som passade våra kriterier. Anledningen till bortfallet var att; 
biståndsarbetaren åkt på nytt biståndsarbete eller att de inte uppfyllde kriterierna trots att vi 
angett dessa till organisationerna. Eftersom vi ansåg att fyra personer inte var tillräckligt för 
vår undersökning valde vi att också söka respondenter via personliga kontakter. Via 
personliga kontakter fick vi totalt sex personer. Utifrån dem valde vi att ha med två personer, 
bortfallet inom denna grupp blev då fyra personer. Detta med bakgrund av samma 
anledningar som föregående bortfall. Således utgörs vår undersökningsgrupp av sex personer. 
Det bör då påpekas att vi i intervjuperiodens slut kände vi att det empiriska materialet från 
sex intervjuer skulle vara tillräckligt. Mera material kunde ha blivit svårare att hantera 
eftersom det material vi redan hade var omfattande, vilket i sin tur kan förklaras av 
respondenternas villighet att prata utifrån våra frågor som var av djup karaktär. 
Respondenterna är mellan 23 och 68 år och de var utbildade som; lärare, kulturgeograf, pilot, 
ingenjörer, socionom (under utbildning) och linjemontör. Respondenternas biståndsarbete 
bestod av att arbeta som: pedagogisk rådgivare, samordnare i en organisation med inriktning 
på utsatta barn, pilot/vuxenutbildare/katastrof hjälpare, tolk, projektarbete med inriktning mot 
utvecklingsstörda barn och som logistiker (projektansvarig för bl.a. transport, administration 
etc.). De länder som respondenterna arbetat inom var Bolivia, Moçambique, Indonesien, 
Burundi, Rumänien, Colombia, Guatemala, Pakistan, Bangladesh, Iran, Thailand och 
Swaziland (dvs. Central- och Sydamerika, Europa, Afrika, Asien). Den sammanfattande 
bilden av de risker som respondenterna visade på var: vapenhot, katastrofområden 
(jordbävning och cyklon), våldsamma demonstrationer, upplopp, inbördeskrig och politiska 
oroligheter, hälsofaror, farlig trafik, risker för rån och överfall, HIV/Aids etc. 
 
5.2 Intervjuförfarande  
Vi utförde intervjuer med relativt öppna frågor. Vi ansåg att den intervjuformen lämpade sig 
bäst utifrån vår problemformulering. Ett annat alternativ skulle vara att använda sig av en 
enkätundersökning. Med enkät skulle man kunna nå fler personer, men med intervju såg vi att 
möjligheten till mer uttömmande svar var större. Vi ville att respondenten själv skulle styra 
vad de ville prata om utifrån varje fråga. Vid utformandet av frågor valde vi därför att ha 
relativt breda frågeställningar. Vår tanke med detta var att respondenten då skulle välja att 
diskutera det som denne reflekterat över under sitt arbete. Detta stöder vi oss på Holme och 
Solvangs (1997) resonemang kring intervjusituationen. De menar att man vid användandet av 
kvalitativ intervju som metodik ska sträva efter att låta respondenten själv påverka samtalets 
utveckling. Som intervjuare menar de att man endast ska ge ramarna för samtalsämnena men 
framhåller även vikten av att man ska se till att få svar på de frågor man vill belysa. För att 
underlätta under intervjusituationen och vid analysförfarandet valde vi att dela in frågorna i 
olika kategorier. Detta för att vi lättare skulle kunna reflektera över motivationens betydelser i 
biståndsarbetets olika faser, men frågornas indelning var inget som redogjordes för 
respondenterna. Denna indelning användes snarare som ett stöd än som en fast mall. När vi 
hade ett färdigt utkast av intervjufrågorna valde vi att vid upprepade tillfällen ifrågasätta vad 
som sades med våra frågor och hur de skulle uppfattas av respondenten. Lantz (1993) 
framhåller vikten av en provintervju. Därför valde vi att även göra en provintervju med 
avsikten att stärka våra frågeställningar ytterligare innan de riktiga intervjuerna gjordes. 
Intervjufrågorna går att läsa i bilaga 1. 
 
Innan intervjuerna utfördes hade vi ett inledande samtal med samtliga respondenter där vi 
presenterade oss och vårt arbete samt bokade tid för intervju. Vår tanke med att ha ett 
inledande samtal var att ge respondenten möjlighet till att reflektera kring sitt utförda 
biståndsarbete. Detta också för att respondenten skulle kunna känna sig mer trygg under den 
kommande intervjusituationen. Eftersom vi utförde intervjuerna via telefon såg vi detta som 
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extra viktigt. Anledningen till att vi använde oss av telefonintervjuer var respondenternas 
stora geografiska spridning. Vid intervjuerna var det endast en intervjuare och en respondent 
närvarande, detta stöder vi på Ejvegårds (2003) resonemang. Han menar att om man väljer att 
vara två intervjuare vid intervjun kan det ha en negativ inverkan hos respondenten. Vi valde 
att utföra tre intervjuer var. Intervjuerna bandades, vilket vi informerade respondenterna om. 
Innan intervjun påbörjades informerade vi även respondenten om dennes rätt till anonymitet, 
rätt att avbryta och tillgång till uppsatsen (Lantz, 1993). Vi valde att under intervjuns gång 
föra stödanteckningar för att gardera oss för eventuella tekniska problem. Det fanns en 
ovisshet över hur ljudkvalitén skulle komma att bli eftersom vi använde oss av både 
bandspelare och telefon. Vi hade dock i förväg utfört provinspelningar, men eftersom 
ljudkvaliteten är beroende av respondentens telefon, dennes sätt att prata och röstnivån etc. 
kunde vi inte vara säkra på den slutgiltiga ljudkvalitén. Därför ansåg vi att det var extra 
väsentligt att föra stödanteckningar. Intervjuerna var 30-40 minuter långa. 
 
5.3 Metodkritik 
Mycket tid har lagts på att reflektera över hur vi skulle förhålla oss till den 
påverkansproblematik som kan uppstå under en intervjusituation. Eftersom vi utfört 
telefonintervjuer behövde inte vi tänka på hur t.ex. vår klädsel eller vårt kroppsspråk påverkar 
respondenter, men då blir andra saker desto viktigare att förhålla sig till. Hur respondenten 
respektive intervjuaren pratar och hur vi uttrycker våra frågor blir för oss av stor betydelse. 
Även till synes små detaljer har stor inverkan på hur intervjusituationen kan utforma sig. En 
mycket liten ändring i hur en fråga ställs kan ha stor betydelse för vilket svar som fås, detta är 
något som blir extra viktigt när man inte ser varandra. När man inte kan läsa av ansiktsuttryck 
måste man tolka varandra enbart genom hur vi låter. Missuppfattningar kan lätt uppstå 
samtidigt som man också måste betänka att också kroppsspråket kan leda till att det man vill 
ha sagt kan bli missuppfattat. Detta resonemang har vi fört med utgångspunkt utifrån 
Alvesson & Deetz’ (2000) kritiska perspektiv på hur man bör förhålla sig under en 
intervjusituation. Vi var även noga med att informera om att vi bandade intervjun eftersom 
respondenten inte kunde se själva bandspelaren. Det kan också ses som en fördel att 
respondenten inte ser bandspelaren då denne inte gör sig påmind om att en inspelning sker 
vilket kan upplevas som obekvämt under en vanlig intervju. Detta stöder vi utifrån Ejvegård  
(2003). 
 
Att föra stödanteckningar under intervjuns gång menar vi kan finnas både för- och nackdelar 
med. Dels att det kan distrahera respondenten, men den problematiken minimeras dock i vårt 
fall då vi använde oss av telefon och inte ser varandra. I vårt fall kan en nackdel vara att man 
som intervjuare lägger för mycket koncentration på att skriva och kan på så vis eventuellt 
missa vissa ingångar till följdfrågor. Å andra sidan anser vi att stödanteckningar också 
stimulerar och skapar ingångar till följdfrågor. Detta genom att anteckningarna ger en 
överblick över respondentens svar vilket underlättar för återkopplingar till något som är sagt 
tidigare under intervjun. Vi ansåg att fördelarna med att skriva små stödanteckningar var 
övervägande. Vid en av intervjuerna fick vi vissa tekniska problem då bandspelaren 
fungerade dåligt och ljudkvalitén försämrades därmed avsevärt. Här hade vi stor användning 
av anteckningarna.  Vi valde att transkribera denna direkt efter intervjun var avslutad 
eftersom intervjun då fortfarande var färsk i minnet hos den som utfört intervjun (Ejvegård, 
2003). I slutet av den bandade intervjun var dock ljudkvalitén så dålig att vi beslutade att den 
som utfört intervjun skulle ringa upp för att ställa de sista frågorna igen. Den kompletterande 
intervjun spelades in med en bandspelare som vi hade tillgänglig som reserv.  
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5.4 Etiska överväganden 
De etiska aspekterna är något som man ska förhålla sig till genom hela uppsatsprocessen. I 
vår uppsats har detta varit en viktig del och vi valde att som grund använda oss av verket; 
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
(Vetenskapsrådet, 2002).  
 
Vid intervjutillfället informerade vi respondenterna om deras anonymitet. Med anonymitet 
avser att vi inte lämnar ut deras namn, namn på den organisation de arbetat för eller deras 
bostadsort. Vi såg ålder och utbildning som potentiellt viktiga aspekter i förhållande till våra 
frågeställningar. Dessa två aspekter är personliga uppgifter som respondenterna kan känna sig 
obekväma med att de skrivs ut. Vi valde då att fråga om vi fick lov att skriva ut ålder och 
utbildning om det skulle behövas. Samtliga respondenter godkände detta. Respondenterna 
nämnde i vissa fall andra organisationer. Även i detta fall har vi valt att inte skriva ut 
organisationens namn. Detta för att inte hänga ut någon specifik organisation, det är inte 
heller något som är relevant i förhållande till vårt syfte. Innan intervjun informerades även att 
uppsatsen är en offentlig handling som respondenterna får ta del av när den är klar. Med 
hänsyn till etiska aspekter var det i vårt fall (telefonintervju) extra viktigt att tydligt informera 
om att intervjuerna blev bandade. Vi såg detta som extra viktigt eftersom det skulle vara 
högst oetiskt att spela in intervjuerna utan respondenternas vetskap. Utan denna information 
kan de ej se bandspelaren och skulle då inte heller veta att de blev bandade. Eftersom våra 
frågor manade respondenten att berätta om erfarenheter och situationer som kan väcka starka 
känslor var vi under intervjun extra uppmärksamma på att försöka läsa av om frågorna var för 
påfrestande för respondenten. Eftersom vi inte såg respondenten kunde vi inte heller 
uppmärksamma kroppsspråk som skulle kunna tyda på känslosamma reaktioner, detta var 
ytterligare en anledning till en extra stor uppmärksamhet från vår sida. Vi upplevde dock 
aldrig att situationen blev känsloladdad i den grad att vi behövde backa tillbaka eller avbryta 
intervjun. Vår inställning är med andra ord att vår strävan efter rikt empiriskt material inte ska 
ske på respondentens bekostnad. 
 

5.5 Analysförfarande 
Vi började vår materialbearbetning med att vi författare enskilt läste igenom intervjuerna och 
markerade det vi såg som anmärkningsvärt utifrån vårt syfte och våra frågeställningar. I nästa 
skede förde vi en diskussion sinsemellan om vad vi noterat och om det fanns paralleller 
mellan våra noteringar. Utifrån vår diskussion lyfte vi materialet till ett annat perspektiv och 
försökte på så vis skapa en helhetsbild som vi såg innefattade vissa mönster. Med detta menas 
att vi kunde se återkommande resonemang som vi fördelade in i kategorier. Efter detta gjorde 
vi en analys av materialet utifrån vår teoretiska ansats. Det var intervjumaterialet som styrde 
våra val av teorier, dock bör det betonas att vi innan intervjuernas genomförande var inlästa 
inom ämnet vilket även styrde vårt intervjuutformande. Detta tillvägagångssätt grundar vi på 
Lantz (1993) syn på hur en kvalitativ databearbetning bör behandlas. 
 

6. Resultat 
Resultatet av analysen är uppdelad efter tre av de frågekategorier vi använt oss av under 
intervjutillfället; innan biståndsarbetet, under biståndsarbetet och efter biståndsarbetet (se 
bilaga 1). Utöver dessa tre kategorier tillkommer även en riskkategori. Den empiri vi fick 
ifrån den första frågekategorin; allmänna frågor, har vi valt att lyfta in i den löpande 
resultattexten för att fördjupa och ge förståelse till vissa av de resonemang som förs. Dessa 
kategorier har syftet att åskådliggöra motivationens innehåll och karaktär, hur den skapas och 
upprätthålls samt motivationens förhållande till risker; innan-, under- och efter 
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biståndsarbetet. Utifrån dessa kategorier påvisas det som vi under vår analys ser som 
återkommande i våra respondenters resonemang. 
 
6.1 Innan biståndsarbetet 
 

6.1.1 Motiv till att vilja utföra hjälparbete 
Respondenternas grundläggande orsak och tanke bakom utförandet av arbetet förfrågades 
vilket speglar dess grundläggande motiv till hjälparbetet. Samtliga respondenter ger uttryck 
för att det låg i deras personlighet dvs. tankar som präglat dem redan i ung ålder. Två aspekter 
är särskilt återkommande hos respondenterna, dels nyfikenheten på andra länder, kulturer och 
inte minst viljan att hjälpa andra. 
 

Jag ville åka iväg och ville hellre åka i väg och jobba och göra någonting och lära mig 
kulturen än att bara resa runt och turista liksom. Så det va väl så som jag kom i väg, sen 
tror jag att jag alltid har varit intresserad av hjälpverksamhet sen vare sig om det är 
bistånd utåtriktat mot fattiga eller om det är på hemmaplan med utsatta grupper det har 
inte spelat så stor roll. 
 

Två av respondenterna redogör också för religiösa motiv till deras engagemang vilket båda 
nämner som starka påverkansfaktorer. Relationen till sina medmänniskor är något som 
betonas som grundläggande i den kristna tron. Deras religiösa tro är dock inget som 
uttryckligen återkommer under intervjuerna utan de visar på att dess religiösa tro kan ses som 
grunden till dess engagemang. Annat som också ses som en faktor som skapat motivation är 
andra biståndsarbetares erfarenhetsberättelser.  
 

Man kan väl säga att det väcktes, ja dels har jag väl haft redan som barn ett intresse 
för det okända och var väldigt äventyrlig av mig redan tidigt, jag är ju flygare som 
jag nämnde och hade ett intresse åt det hållet. Och så har jag haft en kyrklig, kristen 
anknytning och uppväxt och missionsanföranden och missionärers berättelser 
fångade mig starkt och man fick en uppfattning om de stora behoven som fanns uti 
omvärlden och att det fanns intressanta och utmanande uppdrag där. 

 
Vetskapen om att det finns stora behov av hjälp betraktades som en stark motivations-
skapande faktor. Samtliga respondenter ger uttryck för en stark vilja till att hjälpa andra. En 
stor anledning till varför de vill hjälpa andra är att behovet av hjälp är stort och att de vill 
förändra och förbättra människors situation. De vill även hjälpa för att kunna bidra med något 
meningsfullt.  Flertalet säger också att de har en solidarisk inställning. Några respondenter är 
även noga med att påpeka dess medvetenhet om att de också har egennyttiga motiv till varför 
de valt att engagera sig i hjälparbetet. De motiv som respondenterna nämner som egennyttiga 
syftar främst till den personliga utvecklingen men även till rena karriärsbetonade motiv.   

 
[…..] Men alltså lika mycket som solidariskt så är det ju för att komma ut se 
någonting nytt och lära känna en ny kultur. Det är ju inte så att man åker ut och tror 
att man kan göra någonting jättebra bara utan det är klart att lika mycket en egoistisk 
grej, att man vill lära känna någonting och att man gör det för sig själv och sin egen 
personliga utveckling som man gör det för att förändra världen liksom. Det började 
med att jag var mest intresserad av Latinamerika, som kultur och spanska som språk 
och sådär. 
 

En tydlig dimension som kan skådas utifrån flertalet av respondenternas motiv till att utföra 
ett biståndsarbete var längtan/behovet av att lämna sin vardag. En respondent ger uttryck för 
att han inte ville stödja den ”egofixering” som råder i hans vardagliga situation, han beskriver 
då sitt biståndsarbete som ett sätt att ta avstånd från detta. Flertalet respondenter uttrycker att 
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de innan biståndsarbetet kände sig motiverade till att göra något mer meningsfullt och 
givande. På så vis kan sökandet efter meningsfullhet betraktas som en grundläggande faktor 
till hur motivationen till att vilja utföra hjälparbete skapas. Respondenterna beskriver även att 
detta behov är något som de nu i efterhand inte upplever som tillfredställt utan de ger tydligt 
uttryck för att motivet snarare blivit större. I deras resonemang kan tecken på vad de avser 
med önskan om ett mer givande arbete eller tillvaro urskönjas, där de bortser från materiella- 
och löneaspekter. En respondent berättar att han ville göra något som inte bara tjänade hans 
egna syften och beskriver detta mer ingående:  

 
Jag har alltid varit ute och rest mycket i världen, och för komma bort från den här 
lilla bubblan man lever i här hemma, men dels för att hjälpa också. Det är inte direkt 
tillfredsställande att bara jobba för sig själv utan jag känner att jag vill hjälpa andra 
för dom har det inte alltid så bra. 
 

Senare under intervjun beskriver samma respondent: 
 

Det är inte tillfredställande att bara jobba för pengar. Jag ville hjälpa någon annan, 
man får så mycket tillbaka. Jag jobbar ju med kraftledningar annars och det är ju 
döda ting. Jag känner att man behöver något mera levande.  
 

Ett övergripande motiv till att utföra hjälparbete bland respondenterna är således att få ut mer 
mening av det arbete man utför. Detta meningssökande baseras på både mer eller mindre 
egennyttiga motiv, dvs. viljan att utföra något som är meningsfullt likväl för sig själv som för 
andra. Två andra motiv som också är av mer grundläggande och övergripande karaktär är 
viljan att hjälpa andra och nyfikenhet på någonting nytt. Utöver dessa uttrycks även motiv 
som syftar till att främja sin karriär, vilja lära känna andra kulturer, utvecklande av 
språkkunskaper, att bidra med kunskap, skaffa erfarenhet och komma bort från sin vardag 
samt religiösa motiv. 
 
6.1.2 Oförutsägbara livshändelser 
Vid förfrågan om vad som fick respondenterna att ta steget till att bestämma sig för att utföra 
ett biståndsarbete resoneras det mycket utifrån tillfälligheter. Oavsett karaktär på deras 
grundläggande motiv var det främst deras aktuella livssituation som öppnade upp möjligheten 
till att åka. Arbete och studier är faktorer som utifrån respondenternas resonemang ses som 
bindande, något som de ser som hinder till att ge sig iväg. De flesta förklarar att arbetslöshet, 
att inte ha någon fast bostad eller utbildning som hindrar dem gjorde att det inte blev ett svårt 
val att bestämma sig. Vid detta tillfälle belyser flertalet av respondenterna att beslutet föll sig 
relativt naturligt pga. deras sökande, spontana och självsäkra personliga egenskaper och inte 
minst deras behov av att göra något meningsfullt. Utöver dessa faktorer påpekar även de 
flesta att dess vetskap om landet, kulturen eller språket etc. underlättade beslutet då de fann 
en trygghet i denna vetskap. Mer specifikt yttras tidigare reseerfarenheter (dock främst som 
turist) som en stark trygghetsgenererande faktor för dess beslut.  
 

Ja, jag var ute och reste i Sydamerika under 2003 och kände ju till just Bolivia sedan 
tidigare. Jag hade aldrig åkt någonstans om jag inte kände till landet tidigare utan jag 
hade ganska bra koll på Bolivia och Sydamerika överhuvudtaget. Jag kände att det 
var ett jätte spännande land och att jag jättegärna ville lära känna Bolivia bättre. Så 
jag tror att det var den där resan som gjorde att jag kände att jag kände mig trygg i 
det här, för jag visste ändå ungefär eller jag hade lite koll i alla fall vad det innebar 
att bo där. Och så hade jag en kompis också som jobbar för samma organisation i 
Bolivia. Så genom honom så visste jag lite mer vad det innebar. Så jag tror det var 
det som gjorde att jag faktiskt bestämde mig. För jag hade ju redan lite grundtrygghet 
i Bolivia just, att det faktiskt var lite bekant. 
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6.1.3 Sammanfattning i förhållande till frågeställningarna 
Utifrån avsnittet ”innan biståndsarbetet” framkommer att motivationens innehåll och karaktär 
utgörs av tre övergripande motiv; en stark vilja att hjälpa andra, viljan att utföra något som är 
mer meningsfullt, och viljan att upptäcka nya saker. Motivationen innehåller även andra mer 
specifika motiv så som att upptäcka andra länder, kulturer och språk, strävan efter ökad 
yrkeserfarenhet samt att lämna arbete och vardag för att försöka finna något där man kan få ut 
mer stimulans. Faktorer som har betydelse för skapandet av denna motivation är främst; 
vetskapen om att ett stort behov av hjälp finns, saknad av något i sin vardag (t.ex. mening i 
arbete), religiös tro samt att arbetet kan ge yrkeserfarenhet som inte kan förvärvas hemma. 
Oförutsägbara livshändelser så som arbetslöshet, avsaknad av fast bostad och avslutade 
studier är av betydelse för beslutet av att ge sig av och kan på så vis betraktas som en 
utlösande faktor. Således kan dessa oförutsägbara livshändelser också betraktas som en del av 
skapandet av motivationen.  
 
6.2 Motivation under biståndsarbetet 
 
6.2.1 Att se att behoven finns och att ha hjälp att ge 
Genomgående hos alla respondenter visar det sig att en stor källa till motivation är att se att 
behovet av hjälp finns och att man har hjälp att ge. I motivationen finns en vilja att hjälpa 
andra och en viktig faktor till att hålla denna vilja vid liv är på så vis att se att behoven av 
hjälp finns. En av våra respondenter som, vid två tillfällen i omgångar på fem veckor, varit 
tolk i Colombia för en organisation som bygger skolor och ordnar rent vatten i indian byar ger 
uttryck för detta på följande vis: 
 

Det är väldigt motiverande när man är där och ser alla behov och när man vet att man 
bara är där under en begränsad period, då vill man bara jobba allt man bara orkar 
liksom […..] Det låter så himla klyschigt, men när man möter folk, när man möter 
dom fattiga, när man möter indianer. Och man är hemma hos dom och ser hur illa 
dom lever och man ser var deras vattenkällor är och sådant där, alltså jag vet inte 
men känslomässigt reagerar man så starkt på att…så här får människor inte ha det, 
för det här är under levnadsnivå liksom. Så automatiskt måste man reagera, man 
måste bara göra någonting åt det. 

 
En annan respondent som arbetat med ett projekt i Rumänien ger uttryck för samma sak på 
följande vis: 
  

Motivationen blev högre när jag såg hur illa det var. Man såg att det finns folk som 
verkligen behöver hjälp och att man gör något för dem. 

 
Sålunda är att se de stora behoven och vetskapen om att man kan hjälpa en stark faktor till 
upprätthållandet och stärkandet av motivationen. De gånger man upplever att man inte kan ge 
tillräcklig hjälp bidrar dock de stora behoven till frustration istället för motivation. Flera 
respondenter visade på detta. När de inte kunde ge den hjälp som krävdes var det lätt att 
motivationen sänktes. Två av respondenterna visar också på mer strukturella hinder med 
arbetet som sänkte motivationen. En av våra respondenter, som har många års erfarenhet av 
biståndsarbete, visar på den byråkrati och de strukturer som utgör hinder för att hjälp ska 
kunna nå ut; beslutsvägar och processer att fatta beslut som är allt för långsamma och 
komplicerade hemma i Sverige. Han visar även på byråkratiska hinder i andra länder som 
t.ex. inte ger tillstånd att man ska få komma ut och ge hjälp eller få ut varor. Även en av våra 
respondenter som arbetat i Bolivia pekar på de strukturella bristerna i biståndsarbetet och på 
hur det egentligen sällan bidrar till någon förändring eftersom det inte görs något åt de 
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strukturer och maktförhållanden som bidrar till fattigdom och misär. När hon såg på sitt 
arbete ur den synvinkeln fann hon det svårt att hålla motivation uppe.  
 
Att se de behov som finns kan också påverka motivationen genom att det ställs höga 
förväntningar på att man ska göra någonting bra, att man ska göra nytta. Förväntningar som 
ställs både från sig själv och från andra. En av våra respondenter uttrycker att när hon kom på 
plats hade hon stora förväntningar på den hjälp hon skulle kunna ge, men när inte dessa 
förväntningar kunde levas upp till dalade motivationen. Behoven fanns kvar, men hon kunde 
inte ge just den hjälp de behövande ville ha och behövde. En annan respondent hanterar 
förväntningarna på följande sätt. 
 

Jag försöker ta ner det på någon slags realistisk nivå för det är så många som alltid 
ja; gör du verkligen någon nytta nu när du åkt till ett fattigt land? Ja fast vad gör du 
för nytta på ditt jobb här i Sverige? Alltså att mäta nytta tycker jag är väldigt svårt 
och alla har ju sin lilla funktion och man kan aldrig ta på sig för mycket 
förväntningar heller, utan alla har ju sin funktion och tillsammans bildar vi något 
slags samhälle som kan bidra med någonting liksom. Vadå jag kan lika gärna jobba 
där som här. 

 
Under intervjun påpekar hon många gånger att hennes biståndsarbete var som vilket arbete 
som helst. I slutet av intervjun konstaterar hon dock att det mest var ett sätt att tänka för att 
hålla nere de höga förväntningarna. 
 

Det är ett väldigt komplicerat jobb ändå. Det kanske är lite motsägelsefullt för jag 
säger ju hela tiden att det är precis som man ska tänka på när man har ett svenskt 
jobb, men det är det inte, men så tänker jag lite för mig själv liksom för att ta ner de 
här förväntningarna på att man ska göra något bra du vet, att man ska förändra 
världen, men det gör man inte. 

 
Utifrån intervjuerna framgår att upplevelsen av behoven av hjälp är något som starkt bidrar 
till motivation främst i det inledande skedet av hjälparbetet. Speciellt när arbetet sträcker sig 
över en längre tidsperiod, så som för några av våra respondenter ett till två år. För 
upprätthållandet av motivationen blir det viktigare allteftersom med även andra faktorer så 
som att också få någonting tillbaka. 
 
6.2.2 Att få någonting tillbaka 
Utifrån intervjuerna framgår tydligt att en viktig faktor för upprätthållandet av motivationen 
är att få någonting tillbaka. Att uppleva att man är uppskattad och behövd för den hjälp som 
man ger framstår därför som viktiga faktorer. Genom att få respons på det arbete som utförs 
blir det lättare att utföra sitt arbete och hålla motivationen uppe. Detta är något som samtliga 
respondenter, direkt eller indirekt, återkommande ger uttryck för. Det finns ett behov som de 
vill tillfredställa och de känner sig behövda, men för att motivationen ska hållas uppe är en 
viktig aspekt att också få något tillbaka, någon form av respons. Många talar om att finna 
stimulans och motivation genom att göra någon annan glad och genom att märka att den hjälp 
som de bidrar med ger något för någon annan. 
 

Det är klart att jag skulle kunna nöja mig med att bara ha ett vanligt arbete för att 
tjäna ihop sin brödföda, men där engagerar man sig inte på samma sätt. I det här 
arbetet får man ju något tillbaka också. Man märker att dom blir glada. Man får ju 
mer energi då. Man känner att man betyder någonting och att det man gör för dom 
har betydelse. […..] 
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Intrycket av att denna respons är av stor betydelse för upprätthållandet av motivationen 
förstärks också när man ser till den respondent som uppfattade att hon tappade sin motivation 
under arbetets gång. När den hjälp hon hade att ge inte togs emot på det sätt hon hoppats 
upplevde hon sig inte behövd och uppskattad samt att hon inte fick tillräckligt mycket 
tillbaka. Det blev då tyngre att orka utföra arbetet. Respondenten ifråga var pedagogisk 
rådgivare i Moçambique under cirka ett och ett halvt år. På följande vis resonerar hon själv 
kring förlusten av motivation: 
 

Min arbetssituation var väldigt frustrerande, just för att jag fick reda på att det jag 
skulle göra inte funkade och att man inte var särskilt efterfrågad. Det kan dels ha att 
göra med att förankringen av projektet var dålig, men sedan tror jag det kan ha att 
göra med att det är ett väldigt patriarkalt samhälle uppe i norra Moçambique där män 
styr och där unga kvinnor ligger ganska långt ner. Även om jag är vit som innebär en 
status i sig så visar de artighet och lyssnar, men jag tror inte man är så intresserad att 
verkligen spekulera med en ung tjej. 
  

Senare utvecklar hon resonemanget vidare: 
 

Motivationen dalade friskt efterhand då. Jag var nog väldigt motiverad när jag kom, 
men sedan tappade man ju lite. Det är en väldigt bra erfarenhet att ha sett vad som 
händer med en när man inte har tillräckligt att göra och att man inte känner sig 
behövd för då tappar man ju sin energi totalt och initiativförmågan minskar. Sedan är 
jag en i grunden ganska positiv person så jag försökte ta mig för lite olika saker, men 
visst motivationen sjunker ju, absolut. 

 
Hon upplevde sig som mest motiverad när hon fick kontakt med människor och när arbetet 
som hon gjorde kändes viktigt. Arbetet upplevdes då som spännande och stimulerande pga. 
att hon kunde bidra med något. På så vis är också responsen viktig för motivationen; att få 
något tillbaka och att känna sig uppskattad. 
 
6.2.3 Gemenskapens betydelse 
Våra respondenter visar också på att relationer och gemenskap har en betydelse för 
upprätthållandet av motivationen, dvs. dessa är viktiga för orken till arbeta vidare. 
Arbetskamraterna är då av stor vikt. I gruppen kan man fungera som stöd för varandra och 
hjälpa och motivera varandra. På så vis kan gemenskapen med varandra bidra till 
upprätthållandet av motivationen under biståndsarbetet.  
 

[…..] Vi har ju åkt som grupp så vi är några svenskar som jobbar tillsammans med 
colombianer, alltså att man jobbar tillsammans som lag. Så man blir alltid peppad av 
varandra. 

 
Precis som man har förväntningar på sig själv har man också förväntningar på sina kollegor. 
På så vis påverkar också arbetskollegornas agerande, förhållningssätt och arbete den egna 
motivationen. Gruppen kan på detta vis både styrka och stjälpa motivationen. De 
respondenter som haft sitt arbete förlagt i en lokal organisation kunde också uppleva att de 
hamnade mitt emellan å ena sidan den lokala organisationen och å andra sidan den 
organisation med vilken de åkt dit med. Synen på vad hjälporganisationen ville att 
respondenterna skulle göra stämde inte alltid överens med den lokala organisationens syn på 
vad de ville göra eller ha hjälp med. Situationen upplevdes då av respondenterna som 
konfliktfylld. På så vis slits hjälparbetaren mellan förväntningar och viljor från olika 
gemenskaper och det är svårt att veta hur dessa viljor ska förenas eftersom de står mitt 
emellan. 
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[…..] Så har jag känt lite med det jobbet jag har haft nu, att det har varit svårt 
eftersom man hela tiden, om man har en svensk arbetsgivare och en boliviansk 
arbetsplats så blir det ofta väldigt konfliktfyllt. Alltså att svenskarna säger till mig då 
att det här ska du göra, det här är svenskt bistånd, det här tycker vi är viktigt och 
sedan kommer jag ut i en boliviansk organisation som kanske tycker någonting 
annat. Det blir alltid en konflikt där emellan. Så jag tycker att det har varit väldig 
svårt som jag har gjort det här året. Det är svårt att förena de här två olika viljorna. 
Dom som har pengar får alltid bestämma, medan dom som behöver pengarna kanske 
har andra synpunkter på hur man borde göra. 

 
Respondenterna visar också på att relationer där man får ett utbyte av varandra verkar på ett 
stimulerande vis och är viktigt för upprätthållandet av motivationen. Genom relationen med 
personer från ett annat sammanhang än det egna uppger många att de får en vidgad syn. Detta 
inte bara på sig själva utan också på andra människor i andra situationer samt en vidgad 
förståelse för hur andra kan ha det och för hur det är att själv vara den som är annorlunda.  
 

[…..] Att möta alla i den national staff, jag menar man är ju rätt öppen i sinnet, man 
har ju invandrarkompisar och sådär men att vara i den miljön där man själv är 
annorlunda och känna att det här är ju folk som vem som helst liksom, det här är ju 
kompisar, de här är ju intelligenta människor. En del var ju oerhört medvetna om 
världspolitik och jag vet min assistent i Burundi, jag skulle kunna tänka mig att han 
blir Burundis nästa president. Ja menar man träffar så mycket inspirerande folk och 
det är ju också en motivationsfaktor tycker jag. 

 
Således läggs stor vikt på mötet med andra och uppbyggandet av relationer. Respondenterna 
ger uttryck för att utbytet i dessa relationer har en motiverande och stimulerande effekt. Detta 
dels för att ett motiv till att utföra internationellt biståndsarbete är att få möjlighet att möta 
och utveckla relationer med personer från ett annat sammanhang än det egna, men också för 
att själva utbytet i dessa relationer underlättar arbetet och utgör på så vis en upprätthållande 
funktion för motivationen. 
 
6.2.4 Sammanfattning i förhållande till frågeställningarna 
När vi ser till motivationens innehåll och karaktär under biståndsarbetet framstår vissa motiv 
som mer påtagliga. Viljan att hjälpa är mest tydlig i motivationens innehåll. Faktorer som har 
betydelse för upprätthållandet av denna motivation är främst; att få någonting tillbaka, att 
kunna ge hjälp, relationer till människor från annat sammanhang som ger en vidgad syn på 
den egna livssituationen samt gemenskap med arbetskollegor (förutsatt att denna gemenskap 
fungerar väl). Dessa faktorer underlättar och stimulerar arbetet och är på så vis 
upprätthållande av motivationen. 
 
6.3 Efter biståndsarbetet 
 
6.3.1 Motivation till ytterligare hjälparbete 
Efter biståndsarbetet framhålls kontakten och relationerna med andra människor som viktiga 
faktorer för att motivationen till att vilja utföra hjälparbete ska upprätthållas även efter 
avslutat biståndsarbete. Det bör då tilläggas att tre av respondenterna ger uttryck för att det 
inte nödvändigtvis behöver vara ett biståndsarbete utan det väsentliga är själva hjälparbetet 
där man möter människor som är i behov av deras hjälp. Flertalet av dem påpekar att det inte 
bara handlar om ett möte utan att det är själva utbytet människor emellan som fyller värdet av 
det medmänskliga mötet. Enligt samtliga respondenter är glädjen som människorna visar 
gentemot hjälparbetaren ovärderlig. Denna känsla har stor inverkan på upprätthållandet av 
motivationen till att fortsätta vilja hjälpa andra. 
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[…..] det är alltid värdefullt att få komma ut och möta människor i andra situationer 
och dom blir alltid glada och om du åker ut så kommer dom att bli väldigt glada att 
få träffa dig och du kommer att känna glädje att du fått träffa någon annan som du 
kanske gladde.  

 
Samma respondent säger också under intervjun: 
 

[…..] att överhuvudtaget kunna medverka till att den lilla människan får hjälp. Det är 
så mycket….vad ska jag säga det är lite mekaniskt idag. Jag tror att om man tittar här 
hemma på invandrar politik och allt, att man har så mycket regler och så mycket 
byråkrati att man glömmer själva relationen mellan människor och det gör att jag inte 
gärna vill jobba i storskalighet utan jag vill jobba där jag känner att jag får möta 
människor och det är viktigt tror jag. Det är någonting som skulle poängteras mer, 
jag tror att vi alla har ett ansvar att relatera till våra medmänniskor både här hemma 
och ute och kan medverka till bra uppbyggande av relationer så har man i det gjort 
en viktig insats. Det är alltså inte bara mat som jag menar och kanske göra en 
operation eller så utan det är att möta en människa. 
 

Flera av respondenterna betonar att arbetet främst utförs för att de ser att behov finns, men 
betonar även att den självutvecklande sidan av att utföra ett hjälparbete också är av stor vikt. 
Dessa ses även som viktiga faktorer till varför de vill utföra ytterliga hjälparbeten. Mer 
konkret förklarar respondenterna att de utvecklas som person, dels för att man som hjälpare 
kan tillfredställa någon annans behov, ändra sina värderingar och inte minst få perspektiv på 
sitt eget liv och tillvaro. 
 

[…..] man ser saker man inte sett förut. Man får perspektiv till sin egen livssituation, 
till de situationer man lever i. Allt det man har runt omkring sig och allt det man tror 
är normalt och man inser, man tar inte saker och ting för givet längre, man är glad för 
det mar har. Man uppskattar saker och ting mycket mer än tidigare. Man blir inte lika 
egofixerad tror jag […..] 

 
Senare utvecklar samma respondent: 
 

Jag skulle gärna göra mer saker för det är väldigt givande. För att man får tillbaka 
någonting. Det utvecklar mig själv genom att göra något, ge någonting till dom här 
människorna som verkligen behöver. Så jag skulle vilja göra någonting mer. 

 
Utifrån vår empiri kan vi även se att motivationens innehåll har utvecklats och förändrats. 
Detta är speciellt tydligt hos vissa respondenter. De motiv som motiverade till att utföra 
biståndsarbete första gången är inte nödvändigtvis desamma som motiven till att vilja utföra 
ytterligare biståndsarbete. Exempelvis ger en av respondenterna uttryck för att hans motiv har 
förändrats. Innan han utförde sitt första biståndsarbete var de mest dominanta motiven att få 
uppleva något nytt. Han berättar att viljan att uppleva någonting nytt fortfarande finns kvar, 
men viljan att hjälpa andra har fått ett större utrymme i motivationen än tidigare. 
 
6.3.2 Sammanfattning i förhållande till frågeställningarna 
Motivationens innehåll utvecklas och förändras. Generellt uttrycks att viljan att hjälpa 
förstärks och viljan att uppleva något nytt får mindre utrymme. Viktiga faktorer för 
upprätthållandet av motivationen att utföra internationellt biståndsarbete igen är främst 
vetskapen om att behov av hjälp finns och vetskapen om att man kan hjälpa. Andra faktorer 
som också kan ha en upprätthållande funktion (dock ej i samma utsträckning) är längtan efter 
det medmänskliga utbytet och vetskapen om utvecklandet av sin person.  
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6.4 Risker och motivation 
 
6.4.1 Vikten av riskmedvetenhet innan biståndsarbetet 
En upplevd trygghet som har sin grund i kunskap och reseerfarenheter är något som 
återkommer i resonemanget om hur de reflekterade över risker innan de åkte. Flertalet av 
respondenterna beskriver att de var medvetna om vilka risker arbetet innebar men att det inte 
var något som de upplevde hindrande för deras vilja att åka iväg. De ger ett generellt uttryck 
för att deras tidigare reseerfarenheter (internationellt) inom länder bidragit till en trygghet om 
hur det är att vistas i det specifika landet som de utförde sitt hjälparbete eller vetskap om hur 
det är att leva i andra länder. Andra faktorer som tonade ner deras rädsla inför de risker som 
fanns på plats var delvis att de litade på organisationens säkerhetstänkande och inte minst 
vetskapen om att det alltid fanns en möjlighet att kunna ta sig hem om något skulle inträffa på 
plats. En respondent ger genomgående uttryck för sin oräddhet inför hjälparbetet, trots en 
medvetenhet av att risker fanns. Samma respondent framhåller även att hans ordinarie 
yrkesroll kan innebära risker. 
 

[…..] jag har varit ute och rest en hel del innan och så jobbar jag ju mellan 
kraftledningar, så jag är inte så rädd av mig. Man måste leva, man måste våga leva.  

 
Senare under diskussion om risker beskriver samma respondent: 
 

[…..] Man måste våga ta risker, jag är inte så rädd för att dö, man måste leva också.  
 

Detta uttryck för oräddhet påpekas av de flesta respondenter. Ett generellt drag bland dem är 
att de resonerar mycket utifrån att deras personliga egenskaper anses som en förklaring till 
deras oräddhet. Delvis inför att utföra hjälparbetet och även med tanke på de risker som det 
skulle innebära. De egenskaper som respondenterna främst framhåller är spontanitet, 
äventyrslystenhet, analyserande, reflekterande och inte minst ger samtliga ett uttryck av 
självsäkerhet. 
 

Sedan så är jag kanske inte sån som går och funderar på om jag personligen kommer 
att klara av det för jag har ganska gott självförtroende, att jag klarar saker bara jag 
vill och att jag är van att komma till många nya olika sociala situationer och jag 
brukar tycka att det är spännande och att det brukar fungera. Och jag har varit och 
rest lite tidigare i Asien och varit i Sydafrika och levt några veckor innan. Ja så jag 
övervägde nog inte så mycket utan jag tänkte får jag det så vill jag nog ha det. 
 

Även fast samtliga respondenter ger ett generellt intryck av att de innan de åkte inte upplevde 
rädsla inför de risker som hjälparbetet kunde innebära finns det dock de som nämner att de 
haft större oro inför risker i jämförelse med övriga respondenter. En respondent beskriver att 
inför andra gången hon utförde ett hjälparbete (i form av biståndsarbete) reflekterade och 
övervägde betydligt mer över de riskerna som arbetet och dess vistelse där skulle innebära. 
 

Första gången funderade jag nog faktiskt inte så mycket för då gick det så snabbt 
mellan att jag skickade in min ansökan, blev antagen och åkte i väg så då funderade 
jag nog inte så mycket. Men nu när jag åkte till Columbia nu har jag funderat mycket 
mer krig säkerhet för jag har både varit i Amazonas en del, dels va det är för 
hälsorisker men sedan också eftersom det har varit inbördeskrig i 40 år i Columbia 
och vissa ställen är ganska oroliga med gerilla och knarkhandel och sådär. Så det har 
man väl vägt lite fram och tillbaka och pratat med folk som har varit där innan och 
med dem från organisationen och sådär. 
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Liknande reflekterande resonemang yttras av flertalet respondenter, vid förfrågan om de 
skulle råda andra att utföra ett biståndsarbete. För att beskriva dess resonemang ytterligare 
påpekar de nyttan och värdet av att reflektera över vad man vill med sitt hjälparbete och inte 
minst över de risker som de kan innebära. 
 
6.4.2 Trygghet trots risk under biståndsarbetet 
För att kunna utföra arbetet på ett bra och betydelsefullt sätt ger våra respondenter uttryck för 
att det är viktigt att känna sig trygg. En viktig faktor för upprätthållandet av motivationen till 
att hjälpa någon annan trots att man utsätter sig själv för risk är på så vis att själv känna sig 
trygg i situationen. Våra respondenter visar på denna trygghet. I deras redogörelser kan vi 
uttyda olika faktorer som kan ses som viktiga för skapandet av trygghet under biståndsarbetet.  
 
En sådan faktor är att finna trygghet i att man är en del av en grupp; att ha andra att dela 
ansvaret med och att ha stöd i varandra.  På så vis kan det utläsas att gemenskap inte bara kan 
leda till motivation utan också till trygghet. I särskilt svåra situationer är vetskapen om att inte 
ha det ensamma ansvaret särskilt trygghetsgivande. En av våra respondenter var i Colombia 
där hälsoriskerna är stora kring Amazonas och där inbördeskriget medför oroligheter. Hon 
uttrycker detta på följande vis i ett resonemang kring risker: 
 

I och med att man aldrig är själv någonstans och jag har i princip alltid med mig 
någon colombian också så upplever jag inte dem som besvärande, dom ligger 
någonstans i bakgrunden, just det att man får vara lite extra uppmärksam och 
försiktig. Men det är ingenting som man går runt och tänker på medan man jobbar 
utan det finns alltid med colombianer som skyddar en så jag har känt mig väldigt 
trygg även om situationen kanske kan vara obehaglig om man varit utsatt, så har jag 
aldrig varit själv i en situation och behövt ta hand om den utan det finns alltid folk 
som hjälper till liksom. 

 
Trygghet kommer inte bara ur den lilla gemenskapen i den direkta arbetsgruppen, även den 
större gemenskapen är trygghetsgivande. Vetskapen om att vara svensk och att jobba för en 
svensk organisation bidrar också till trygghet. Detta i den bemärkelse att man vet att om 
någonting händer finns det någon som vet var man är, hur situationen ska hanteras och att det 
finns hjälp att få.  
 

[…..] men hela tiden så kände man att man hade den där maskinen bakom sig. När 
man jobbar för en svensk organisation…..hade man varit kanske volontär eller åkt 
ut helt själv bara då kanske man hade tänkt; hjälp vad gör jag nu, det finns ingen 
som vet att jag är här, men hela tiden när man är inne i den här svenska kolonin på 
något sätt som finns då känner man inte att det är.…..man kan känna sig trygg 
liksom. […..] 

 
Organisationen som trygghetskälla kan också betraktas genom hur arbetet är organiserat, om 
det finns ett stort säkerhetstänkande, hur välförankrad den är osv. Viktigt är att hjälparbetaren 
känner att arbetet är utformat så riskfritt som möjligt samt att ha vetskap om att utifall något 
ändå händer finns det hjälp att få.  
 
I respondenternas resonemang om sin arbetssituation beskrivs att det förekommit risker så 
som: vapenhot, katastrofområden, våldsamma demonstrationer, hälsofaror, farlig trafik, risker 
för rån och överfall etc. Våra respondenter visar dock på att riskerna blir en del av vardagen. 
Ett led i att känna sig trygg är på så vis också att synen på vad som är normalt vidgas och att 
man blir van med de risker som förekommer. En respondent säger följande kring en situation 
där det var våldsamma demonstrationer och nära att bryta ut ett inbördeskrig: 
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Det var aldrig så där att jag kände, trots att det var, det var ju otäckt och man kände 
sig lite hjälp vad gör vi, men inte så att man känner någon reell, att det verkligen är 
nära liksom att det händer någonting eller att man löper någon direkt fara. Det är 
sådana där omständigheter som man blir lite van vid när man bor där. Man känner att 
det är en del utav livet att man alltid är lite annorlunda och alltid är lite extra utsatt.  
 

En annan respondent säger: 
 

Man får ju jätte mycket bett och hälsan är verkligen inte på topp det kan man inte 
säga men…nä men det blir så vardagligt på något sätt, man är inställd på att alltid 
vara lite magsjuk och man kommer alltid ha bett och sår som kliar. […..] 

 
De faktorer som vi ser har betydelse för skapande av trygghet är; känna att man tillhör en 
gemenskap, att organisationen har ett säkerhetstänkande samt att man blivit van vid riskerna 
och fått en vidgad syn på vad som är normalt. Att känna sig trygg är således en 
påverkansfaktor på motivationens upprätthållande. 
 
6.4.3 Reflektioner om risker 
Alla respondenter beskriver att dess utförda hjälparbete var värt de risker som de utsatte sig 
för. Tre av respondenterna berättar mer ingående kring orsaken till detta. Dessa tre påpekar 
att de finner det lätt att säga att det var värt de risker som de utsatte sig för eftersom varken de 
själva eller någon i dess omgivning blivit drabbade. Flertalet av respondenterna betonar dock 
att de finner det essentiellt att inneha respekt och medvetenhet för de risker som existerar på 
plats. Något som genomsyrar alla intervjuer är uttrycket för en medvetenhet om att de gjort 
ett risktagande, men att dessa risker underprioriteras eftersom värdet av deras arbetsutövande 
ses som det primära. 
 

Ja det tycker jag och det kanske är lätt att säga nu eftersom det inte har hänt 
någonting men jag är ju beredd att åka tillbaka dit, det är jag. Men eftersom jag har 
varit tre gånger totalt och biståndsarbetat, har jag blivit ganska härdad eller vad man 
ska säga. Men jag tror inte att det är risker som man bara kan rycka på axlarna åt 
utan man måste vara medveten om dem. Men i efterhand tycker jag absolut att det 
var värt det, det är smällar man få ta liksom. 
 

Flera av respondenterna lägger dock till att det finns en gräns för vad de kan tänkas utsätta sig 
själva för. Mer ingående menar de att arbete inom vissa högriskområden ses som allt för 
riskfyllda. Liksom i resonemanget om dess reflektion innan hjälparbetet belyser några 
respondenter de personliga egenskaperna, då dessa ses som betydande för hur man klarar av 
ett hjälparbete där man utsätter sig för vissa risker. En respondent resonerar kring detta på 
följande vis: 
 

Ja det tycker jag men som sagt var, jag har ju träffat både ena och andra typer av 
människor när man har varit ute. Det gäller ju att tänka till innan alltså och fråga sig 
varför vill jag göra det här och är det inte så att jag bara vill komma iväg? Liksom 
försök och tänk till innan och tänk praktiskt, det kanske är jag som är lite tråkig på det 
viset men jag tror det är viktigt ändå. För när man väl kommer ner så kan det bli en 
ändelse med förskräckelse liksom för många, för det är inte alls så som man har tänkt 
sig. Det är klart att man ska vara engagerad och brinna för det man gör, det är inte det 
jag menar, men samtidigt så måste man på något sätt tänka lite praktiskt och fundera på 
varför och hur kommer det att bli och sådär. Men om man känner att man är en person 
som skulle kunna klara av det här och har förutsättningarna och sådär så finns det ingen 
anledning till att inte göra det egentligen, som jag kan tänka mig. Men samtidigt om 
man är en person som är väldigt känslomässig, alltså jag menar så känslomässig utan 
att på något sätt kunna tänka till över huvud taget, då tror jag att det kan bli som en 
chock för en del och då kanske det bara blir jättejobbigt. […..] 
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6.4.4 Sammanfattning i förhållande till frågeställningarna 
Generellt betraktades riskerna ej som ett hinder för motivationen till att vilja utföra ett 
internationellt biståndsarbete, varken innan, under eller efter. Att riskerna inte upplevs som 
hindrande grundas i personlighet, inställning, trygghet och inte minst vetskapen om nyttan 
som hjälparbetet genererar. För att riskerna inte ska vara motivationssänkande fordras även 
respekt för de risker man utsätter sig för och en medvetenhet om riskernas existens. 
 

7. Kompletterande teori 
Till de teorier som tidigare presenterats i uppsatsen ser vi att det krävs kompletterande teorier 
som kan bidra till ytterligare förståelse för det vi fört fram i resultatet och de frågeställningar 
som vi arbetar utifrån. Denna placering av dessa teorier underlättar på så vis förståelsen av 
dess relevans. 
 
7.1 Motiv till arbete 
Leontjev (i Jerlang & Ringsted, 2003) utgår från en kapitalistisk samhällssyn när han 
diskuterar kring arbetarens situation i samhället och dess motiv till lönearbete. Kapitalism 
innebär ett ekonomiskt system där sysslorna inom företagandet är uppdelade mellan dem som 
arbetar i företagen dvs. säljer sin arbetskraft och de kapitalister som äger kapitalet som köper 
arbetskraften för att driva sina företag och erhålla maximal vinst. Han hävdar att genom 
arbetet kan människan försörja sig själv men arbetet bör även generera personlig utveckling, 
medvetenhet och förståelse av omvärlden. Leontjev (i Jerlang & Ringsted) för ett närmare 
resonemang om det kapitalistiska samhället och belyser en negativ aspekt med dess 
uppbyggnad. Han hävdar att då arbetet betraktas som en viktig del av individens liv, måste 
lönearbetaren stå främmande inför väsentliga delar av sin egen tillvaro. Han menar att 
orsaken till detta förfrämligande är att arbetsverksamhetens objektiva resultat 
(arbetsutförande-produkt = fyller verksamhetens mål) inte psykiskt stämmer överens med 
arbetarens motiv till verksamheten (arbetar främst för lön/inkomst). Det tyder på ett 
problematiskt förhållande mellan samhällsnyttan av arbetarens verksamhet och arbetarens 
personliga motiv till dess verksamhet. Själva problemet som Leontjev (i Jerlang & Ringsted) 
vill belysa är att den enskilda individen blir lidande på det sättet att man inte fyller en 
personlig mening (känslomässigt, intresse behov) med det arbete som denne lägger stor tid av 
sitt liv på för att kunna försörja sig. Leontjev ser dock som sagt att det är nödvändigt med 
arbetande människor för att ett samhälle ska fungera men att det kapitalistiska samhällets 
utformning tenderar att ta skada på individen.  
 
Halse (2003) framhäver att det finns många människor i dagens samhälle som strävar efter att 
”förverkliga sig själva”. Han menar att de exempelvis försöker finna en mening i sitt arbete 
och söker upplevelser som bekräftar deras värde som människa. Faktum är dock att inte alla 
fyller detta behov via sitt arbete utan använder sig då istället av diverse hobbies eller andra 
fritidsaktiviteter som en källa till tillfredställelse.  
 
7.2 Prestationsbehov 
Mullins (2004) hänvisar till McClellands teori om personer med högt prestationsbehov där 
han problematiserar motiven bakom detta prestationsbehov. McClelland anser att när ett 
arbete upplevs för svårt eller riskabelt införlivas personen av känslan att chanserna av att klara 
av uppgiften/arbetet reduceras vilket på så vis har en påverkan på deras motivation. Det 
innebär att man känner att man kanske inte får sitt höga prestationsbehov tillfredställt. I 
kontrast till detta framhäver Mullins att McClelland menar att om ett arbete däremot är för lätt 
eller tryggt införlivas personen med högt prestationsbehov av en känsla av understimulering. 
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Han menar att personer med högt prestationsbehov har ett stort behov av att få feedback på 
sin prestation. Detta för att kunna se värdet av sina egna handlingar; är prestationen god eller 
mindre bra? Han påvisar även att vanliga egenskaper för personer med högt prestationsbehov 
är att de tenderar vara mer rastlösa, är i större behov av att bryta rutiner samt att de är mer 
benägna att resa än personer med lågt prestationsbehov. 
 
Mullins beskriver McClellands resonemang kring pengarnas roll i förhållande till motivation. 
Han särskiljer på motivationens karaktär mellan personer med högt och lågt prestationsbehov. 
Mullins visar på att han då menar att personer med högt prestationsbehov inte ser pengar som 
en drivkraft i sig utan främst som en symbol för en god prestation, en typ av feedback. För 
personer med lågt prestationsbehov utgör pengar däremot mer som en direkt drivkraft för dess 
prestation. 
 
7.3 Gemenskap och social rörlighet 
Knoll och Witt (2005) poängterar att människan är en social varelse som oftast längtar efter 
gemenskap. I gemenskapen söker vi trygghet och närhet, vänskap och kärlek. Men mot denna 
längtan efter gemenskap ställs också en längtan efter individuell självständighet, efter frihet 
att bestämma över sitt eget liv. Gemenskapen begränsar dock friheten. De menar även att 
idealet idag tycks vara frihet i gemenskap och självständighet i trygghet. En svår och 
problematiska balansgång. Det man saknar mest, gemenskap eller frihet, är också det man 
längtar efter mest. 
 
Bauman (1998, 2000) visar på att vi alla ständigt är på väg idag; vi är på resanse fot, vi byter 
bostadsort etc. Bauman menar att i en ständigt föränderlig och rörlig tid kan vi inte stå stilla, 
en del rör sig av egen vilja och andra för att de måste. Här tar han upp begreppen; turist och 
vagabond. Turisten befinner sig i rörelse för att de vill, det är någonting de själva valt. De rör 
sig för att de finner världen lockande. Man måste kunna röra på sig och följa sina behov och 
drömmar. Bauman menar att för turisten är det nästan aldrig bestämt hur länge man stannar 
eller vad nästa destination kommer att bli. Poängen med turist livet är att röra sig. Turisterna 
ger sig ut på sina resor för att de själva vill, något som Bauman menar att de åtminstone tror. 
Han pekar på att de åker för att söka något nytt, mer spännande och mer tillfredställande. 
Hemmet känns kanske för tråkigt eller bekant, man vill komma bort från de vardagliga 
rutinerna. Bauman visar dock på att beslutet att lämna hemmet blir lättare att fatta om 
möjligheten att återvända hem finns kvar. Vagabonderna å andra sidan rör sig för att de 
måste, de är ofrivilliga turister, de har inget val. Frihet för dessa är till skillnad från turisterna 
att inte behöva vandra omkring. Bauman pekar på att detta ska ses som en metafor för livet i 
dagens allt mer globaliserade samhälle. Vi behöver inte ha rest långa resor eller ens lämnat 
landet för att vara turister eller vagabonder. Han menar att vi på ett eller annat vis alltid är i 
rörelse. Vi befinner oss alla någonstans på ett kontinuum mellan turisten och vagabonden.   
 

8. Diskussion 
Diskussionens upplägg följer våra frågeställningar där vi kommer att förhålla oss till resultatet 
utifrån den teori som vi presenterat. Därefter presenteras den slutsats vi kommit fram till, 
vilket följs av en metoddiskussion. Avslutningsvis kommer vi att teckna förslag på vidare 
forskning.  
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8.1 Motivationens innehåll och karaktär 
 
8.1.1 Huvud- och inriktningsmotiv  
Utifrån resultatet av vår studie har vi fått en bild av innehållet av respondenternas motivation 
till att vilja utföra internationellt biståndsarbete (både innan, under och efter). I motivationens 
innehåll framstår tre motiv som extra tydliga: 1) att vilja hjälpa andra, 2) sökande efter 
meningsfullhet 3) och viljan att uppleva något nytt. Dessa tre har vi valt att benämna; 
huvudmotiv. Vi ser dessa som huvudmotiv i det avseende att de framstår som centrala för 
respondenternas motivation till att vilja utföra biståndsarbete. Huvudmotiven utgör på så vis 
det som karaktäriserar huvuddragen av motivationens innehåll. Utifrån Jerlang & Ringsteds 
(2003) tolkning av Leontjev framgår att motiven utgör själva drivkraften i motivationen. 
Detta är något som vi kan se hos våra respondenter då huvudmotiven framstår som det som 
driver dem i deras arbete. I huvudmotiven syftar viljan att hjälpa andra till att hjälpa de som är 
i stort behov av hjälp. Sökandet efter meningsfullhet grundar sig i att vilja göra något som är 
av mening. På så vis vill man förbättra (huvudmotiv 1) och bringa mening (huvudmotiv 2) till 
andra och genom denna handling söks också mening för sig själv och tillfredställelse av sina 
motiv. Samtidigt finns också en vilja att uppleva och se nya saker. Alla respondenter visar 
tecken på att de innehar samtliga huvudmotiv, dock skiljer sig graden av de olika 
huvudmotiven. En respondent kan på så vis exempelvis ha en hög grad av huvudmotiv 1 och 
en lägre grad av huvudmotiv 2 och 3. Denna variation är inte bestående utan är av föränderlig 
karaktär, då motiven förändras allteftersom biståndsarbetets utförs. Leontjev (i Jerlang & 
Ringsted) hävdar att motivens karaktär och inriktning förändras då individens relation till 
samhället och dess omvärld förändras. Vi ser att detta kan vara en möjlig förklaring till den 
förändring som skett hos våra respondenters motiv. Genom biståndsarbetet har de fått en 
förändrad syn på sin egen och andras livssituation, materiella ting, relationen till andra 
människor etc. vilket på så vis kan ses som en bidragande faktor till att motiven förändrats. 
Generellt kan vi hos våra respondenter se att huvudmotiv 1) viljan att hjälpa, förstärks när de 
väl är på plats och ser behoven. Vi kan också se att huvudmotiv 3) viljan att uppleva något 
nytt, är som starkast innan avfärd. Huvudmotiv 2) sökandet efter meningsfullhet, är dock ett 
motiv som verkar förbli konstant. 
 
I respondenternas motivation kan vi främst tyda dimensioner där fokus ligger på att främja 
andras intressen, men motivationen har även vissa egennyttiga inslag. Det som huvudmotiven 
utgör anser vi kan bidra till en tillfredställelse av de två översta behoven i Maslows 
behovshierarki (i Halse, 2003), dvs. behovet av självhävdelse och självförverkligande. Vi ser 
inte Maslows behovshierarki som en förklaring till varför de motiveras till att utföra 
hjälparbete och inte heller till hur denna motivation skapas. Vi kan dock se att behoven av 
självhävdelse och självförverkligande kan vara något som bidrar till upprätthållandet av 
motivationen och något som underlättar arbetet hos våra respondenter. Genom huvudmotiven 
kan respondenterna få uppskattning och en känsla av att man gör nytta för andra genom sin 
hjälpande handling. Via detta ser vi att de på så vis också kan finna mening i sin tillvaro samt 
att de känner att deras närvaro är av mening för andra. Dessa aspekter är ett led i sökandet 
efter självhävdelse och självförverkligande (Rollinson, 2005 och Jerlang & Ringsted, 2003) 
som då också underlättar arbetet. Genom de bakomliggande motiv som respondenterna har 
ser de hjälparbetet som ett arbete som kan tillföra mening för andra och dem själva. På så vis 
kan vi se att huvudmotiven utgör en stor strävan till att hjälpa och förbättra för andra 
samtidigt som motiven bidrar till hävdelse och förverkligande av sin person. Vi kan också se 
likheter mellan egenskaper hos våra respondenter och de egenskaper som Maslow (i Halse) 
benämner som karaktäristiska för den självförverkligande individen. Här kan nämnas 
egenskaper som spontanitet, självständighet och känsla av gemenskap i förhållande till andra 
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människor. Ett kännetecknande för de självförverkligande behoven är att de är ”omättliga” 
(växtbehov). Detta är något som vi kan se tecken på hos våra respondenter. Respondenternas 
starka uttryck för att biståndsarbetet genererar personlig utveckling och strävan till fortsatt 
utveckling, vilket kan ses som tecken på växtbehov. Vi ser då att biståndsarbetet kan vara ett 
sätt att tillfredställa detta behov av självförverkligande vilket vi ser har en upprätthållande 
effekt på motivationen.  
 
Vi ser också att det finns motiv som är mer knutna till individen och dennes personliga 
intressen. Exempelvis intresse för en specifik kultur, utvecklande av språkkunskaper, att bidra 
med kunskap, skaffa erfarenhet, komma bort från sin vardag, religiösa motiv etc. Vi väljer att 
benämna dessa som inriktningsmotiv pga. att dessa motiv bestämmer hjälparbetets inriktning. 
Utifrån huvudmotiven finns flera möjliga vägar att gå för att uppfylla de mål man har. Vi ser 
då att inriktningsmotiven i sin tur spelar en avgörande roll för vilken typ av biståndsarbete 
som individen väljer. Således menar vi att huvudmotiven och inriktningsmotiven tillsammans 
utgör motivationens innehåll. Vi menar även att biståndsarbetet både kan ses som ett sätt att 
försöka nå tillfredställelse av de behov som huvud- och inriktningsmotiven utgör samt ett 
indirekt sätt att försöka hävda och förverkliga sig själv som person. 
 
8.1.2 Motivationens solidariska karaktär 
Som vi tidigare fastslagit finns såväl egennyttiga som oegennyttiga motiv till att utföra 
biståndsarbete. När man ser till Jacobssons (2005) resonemang om altruism kan man på så vis 
inte betrakta deras hjälpande handling som genuint altruistisk. Han menar att det är motiven 
bakom den hjälpande handlingen som är avgörande för om handlingen är altruistisk eller ej. 
Valet att utföra internationellt biståndsarbete kan då som den gestaltas hos våra respondenter 
aldrig vara genuint altruistisk. Detta eftersom det i motiven ingår egennyttiga dimensioner. Vi 
ställer oss då frågande till när en handling egentligen är altruistisk och utan egennyttiga 
motiv. Det ligger dock inte i vårt syfte att undersöka detta närmare. 
 
Däremot kan vi se en solidarisk inställning hos våra respondenter, dels för att respondenterna 
själva säger sig inneha en solidarisk inställning och dels när man främst ser till deras 
huvudmotiv. Detta intryck förstärks när man ser dem utifrån Liedmans (1999) resonemang 
om kontrastsolidaritet. Respondenterna har en strävan efter att hjälpa personer som är i stort 
behov av hjälp. Deras hjälpande handling utförs gentemot personer som befinner sig i en 
situation som är i kontrast till deras egna. De känner att de har förmågan att hjälpa och bidra 
till en förbättrad situation och inte minst rör det sig om ett mellanmänskligt möte där utbytet 
är av värde, de får något tillbaka. Som framgår av Liedmans resonemang är solidaritet ett 
synnerligen problematiskt begrepp. Utifrån detta ser vi det nödvändigt att inneha ett kritiskt 
förhållningssätt gentemot begreppet. Vad är en solidarisk inställning och är det möjligt att 
avgöra om en handling är genuint solidarisk? Hur mycket måste man ge och hur mycket 
måste man få tillbaka? När våra respondenter ger uttryck för en solidarisk inställning är det 
svårt att veta vad de avser. Det finns också en problematisk spännvidd mellan att säga sig ha 
en viss inställning och att faktiskt leva efter den. Vi kan inte avgöra om den handling som 
utförs i deras hjälparbete är solidarisk eller ej. Dock kan vi genom våra respondenters utsagor 
säga att det finns en strävan till att vilja vara solidarisk, att hjälpa andra och att få något 
tillbaka, där utbytet är centralt. 
 
Sammanfattningsvis ser vi att huvudmotiven och inriktningsmotiven tillsammans utgör 
motivationens innehåll och att motivationens karaktär har solidariska drag.  En bild av 
motivationens innehåll och karaktär har nu getts vilket enligt Leontjev (i Jerlang & Ringsted) 
anses som grundläggande för en större förståelse för vad som påverkar individens motivation. 



  26 

Därför ser vi det lämpligt att ha gett denna bild innan vi nu går vidare till att diskutera faktorer 
som är viktiga för skapandet och upprätthållandet av motivationen till att vilja hjälpa andra 
trots risk. 
 
8.2 Skapande av motivationen 
Som påvisats i resultatet har vi kunnat urskilja faktorer som är viktiga för skapandet (och 
upprätthållandet) av motivationen till att utföra internationellt biståndsarbete. En stor 
betydelse för skapandet av motivationen är själva vetskapen om att ett stort behov av hjälp 
existerar. Denna vetskap kan vi se som en mer övergripande påverkande faktor. Vi ser dock 
att bara för att man innehar en vetskap om att behov av hjälp finns behöver inte det betyda att 
denna vetskap allena utgör skapandet av motivationen. Det fordras fler faktorer än så. Några 
respondenter gav uttryck för en kristen tro. Detta kan ses som en möjlig förklaring till varför 
de motiverats till att hjälpa andra. Detta dels för att respondenterna själva belyser betydelsen 
av deras kristna tro i förhållande till motivationen. De betonar även relationen till sina 
medmänniskor som något grundläggande i den kristna tron. Liedman (1999) framhåller 
relationen mellan att vilja hjälpa andra och den kristna tron. Han visar vidare i sina 
resonemang kring solidaritet att det inom den kristna verksamheten finns en lång tradition av 
att bedriva olika typer av hjälparbete. Vi anser därför att denna ”tradition” också är av 
betydelse för skapandet av motivationen till att utföra ett hjälparbete. 
 
Ett annat motiv till att vilja utföra internationellt biståndsarbete är en vilja att komma bort från 
sin vardag. Detta förutsätter att det då finns något i den vardagliga situationen som man vill 
komma bort från, t.ex. att man inte finner det egna arbetet tillräckligt stimulerande, 
omgivningens egofixering och saknad av ”något” i den egna kulturen. Vi kunde också se att 
det inte behövde finnas ett missnöje med den egna situationen utan att vissa respondenter 
främst hade en lockelse till något nytt. Vi kan se att viljan att göra något mer ”verkligt” och 
meningsfullt än det som finns i vardagen kan vara en förklaring till varför de söker sig till 
biståndsarbetet, så som också Lois (2004) visar på. I den av Bauman (1998, 2000) påvisade 
stora sociala rörligheten kan vi se paralleller mellan våra respondenter och det han benämner 
turister. Här är motiven att söka något nytt som är mer spännande och tillfredställande 
centralt. En annan faktor som hade betydelse var en uttalad saknad av meningsfullhet i 
arbetet. Ett motiv att utföra hjälparbete var då att få ut något mer av arbetet än enbart lön. 
Giddens (i Liedman) visar att individen som har de grundläggande materiella behoven 
tillfredställda inte prioriterar ytterligare materiella ting utan främst söker ökad livskvalitet och 
meningsfullhet. Detta kan vara ytterligare en förklaring till respondenternas starka vilja till att 
göra något mera meningsfullt. De kapitalistiska systemen som Leontjev (i Jerlang & 
Ringsted) påvisar finns i samhället tillfredställer inte alltid arbetarens/individens fulla behov 
av mening. Kapitalistiska system kan då vara en faktor som påverkar skapandet av 
motivationen till att vilja utföra ett biståndsarbete. Detta i det avseende att respondenterna ser 
biståndsarbetet som ett sätt att finna mer mening i det arbete som de utför. Vi ser inte att deras 
risktagande är en protest mot det kapitalistiska samhället så som Lyng (2004) menar, men att 
respondenterna ändå ger uttryck för en strävan efter något annat. Vi är dock medvetna om att 
även andra faktorer än de ovan beskrivna kan ha stor inverkan på skapandet av individens 
motivation till att vilja utföra biståndsarbete, t.ex. uppväxt, social omgivning och andra 
samhälliga faktorer (så som individualism, globalisering, politik samt olika händelser i 
samhället). Dock är detta något som individerna inte är medvetna om själva alla gånger och är 
då svåra att fånga i en intervju. 
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8.3 Upprätthållandet av motivationen 
Responsen (feedback), dvs. det som respondenterna får tillbaka i sitt arbete, värdesätts högt. 
Detta utbyte är viktigt för upprätthållandet av motivationen såväl under som efter, dvs. 
motivationen till att vilja utföra ytterligare biståndsarbete. Respondenternas tankar king 
pengar är något som vi vill betrakta utifrån McClellands (i Mullins, 2004) resonemang om 
pengarnas roll som drivkraft eller som symbol för en god prestation. Hos våra respondenter är 
dock inte detta något som vi kan se. För dem är det inte lönen som symboliserar en god 
prestation utan snarare den direkta feedbacken/responsen. Denna feedback kan förklaras 
utifrån McClellands teori om högt prestationsbehov. Här betonas att de som har stort 
prestationsbehov också har ett stort behov av feedback vilket är påtagligt hos våra 
respondenter. Feedback är av stor vikt för att kunna bedöma om den egna handlingen är bra 
eller ej. Därför ser vi det som föga förvånande att en viktig faktor för upprätthållandet av 
motivationen under arbetets gång var att få uppskattning tillbaka eftersom detta är ett tecken 
på en bra prestation.  
 
Andra faktorer som är av betydelse är gemenskapen med andra. Att gemenskap med andra är 
viktigt för respondenterna kan förstås ur Knoll och Witts (2005) resonemang.  Människan 
söker både gemenskap och individuell självständighet och frihet. Det av dessa man saknar 
mest är det man längtar efter mest. Vi menar här att beslutet att utföra ett internationellt 
biståndsarbete kan tyda på en stor individuell självständighet och frihet då detta innebär att 
man lämnar de egna domänerna (om än för en begränsad tid) för att komma till en helt ny 
situation. Behovet av gemenskap blir då extra stort vilket på så vis kan förklara våra 
respondenters stora behov av gemenskap där de söker trygghet och stöd för att orka utföra 
arbetet. 
 
Att se de stora behoven av hjälp var för respondenterna en viktig faktor för upprätthållandet 
av motivationen såväl under som efter biståndsarbetet. Detta bidrog och förstärkte 
motivationen till att vilja att hjälpa. Vi hävdar dock att viljan att hjälpa inte enbart kan ses 
som bestående av oegennyttiga motiv. De stora behoven av hjälp som de bevittnar ger dem 
perspektiv på deras egen livssituation och även en förändrad syn på sig själva dvs. de såg hur 
bra de har det hemma och upplevde sig som en betydelsefull person. Viljan att få bekräftelse 
och erkännande är något som Parson belyser som en grundläggande strävan hos människan (i 
Starrin & Dahlgren). Vi menar att detta kan ses som ett sätt att söka självhävdelse (Halse). 
Den hjälpande handlingen kan då också ses som en självisk handling på så sätt att man genom 
ett hjälparbete söker en personlig utveckling och en hävdelse av sin egen person genom 
andras erkännande. Å andra sidan kan vi också se detta som något som ytterligare förstärker 
viljan till att hjälpa andra. Genom att de fått perspektiv på sin egen livssituation och en insikt 
om hur bra de har det hemma i Sverige inser de också hur illa andra har det. Denna insikt har 
en upprätthållande och förstärkande inverkan på motivationen till att vilja utföra ett 
internationellt biståndsarbete. 
 
8.4 Förhållandet mellan risker och motivation 
Det är vid beslutstagandet om att åka som övervägandet av risker var av betydelse för 
respondenterna, dvs. de risker som arbetet kan innebära. Riskerna sänkte inte deras 
motivation till att utföra biståndsarbetet. Det fanns dock en medvetenhet om att arbetet kunde 
innebära risker. Våra respondenter såg inte riskerna som hinder därför att de värderade det 
man kunde få och förmedla genom arbetet högre. Dahlgren och Starrin (2004) visar på att 
vetskapen om risker försätter individen i ett samspel mellan känslor, förnuft och kunskap, 
utifrån vilka individen måste göra ett ställningstagande. När individen väljer att försätta sig 
själv i en riskabel situation menar de att en möjlig förklaring till detta är att individen värderar 
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någonting annat högre, vilket vi också sett hos våra respondenter. Vi kan också se att 
tryggheten i att ha något att återvända till, utifrån Baumans resonemang,  kan ses som en 
faktor som gör det lättare att ta risker. Detta skulle kunna innebära att vetskapen om att ha 
något att återvända till kan medföra att man kan utsätta sig för fler risker och att de då inte 
betraktas lika riskfyllda. Vi anser att Dahlgren och Starrins resonemang också kan förklara 
varför man inte vill försätta sig i allt för riskabla situationer. Trots den oräddhet som 
respondenterna påvisat har de gett uttryck för att det finns en gräns för vad de kan tänkas 
utsätta sig för. Riskerna ses då som för hög i förhållande till vad de kan tänkas få ut av 
arbetet. En annan förklaring är att även möjligheten till att kunna utföra ett gott arbete under 
allt för riskfyllda situationer har en påverkan på motivationen så väl som på prestationen 
vilket vi finner stöd för i McClellands teori om prestationsbehov (i Mullins, 2004). På så vis 
menar vi att ju mer riskabel respondenten upplever att situationen är desto mer påverkar 
riskerna dennes motivation i negativ riktning. Maslow (i Rollinson, 2005) menar att trygghet 
är ett grundläggande behov som man söker genom säkerhet i sin omgivning. Men då riskerna 
upplevs som för stora är det svårt att tillfredställa behovet av trygghet och säkerhet vilket på 
så vis påverkar motivationen. När riskerna ses som för höga söker man sig istället till ett 
arbete som innebär mindre risk där man kan känna sig tryggare. Även om de situationer som 
respondenterna befunnit sig i inneburit risker har de funnit trygghet genom gemenskap, 
organisationen och genom att riskerna uppfattas som normala. Vi kan med andra ord se att 
tryggheten är av stor vikt för upprätthållandet av motivationen, utan att ha tillfredställt 
trygghetsbehovet (åtminstone till viss del) är det svårt att utföra det arbete som de känner sig 
motiverade att göra.  
 
8.5 Slutsats 
Vi kan se att viljan att hjälpa andra, sökandet efter meningsfullhet och viljan att uppleva något 
nytt (huvudmotiv) är centrala motiv för viljan att utföra ett internationellt biståndsarbete. I 
motivationens innehåll finns också mer personbundna motiv (inriktningsmotiv) som 
bestämmer vilken typ av biståndsarbete man motiveras till att utföra. Motivationen har 
solidarisk karaktär med tydliga egennyttiga motiv; man vill inte bara ge, man vill också få 
någonting tillbaka. Karaktären av motivationens innehåll är ej bestående utan är föränderlig. 
Essentiella faktorer för skapandet av motivationen är saknaden av något i sin vardag, 
vetskapen om att behov av hjälp finns och intresse för det ”okända”. För upprätthållandet av 
motivationen till att utföra internationellt biståndsarbete, riskerna till trots, är viktiga faktorer; 
att se behoven, att kunna hjälpa, känna trygghet och gemenskap samt att få uppskattning 
tillbaka. Biståndsarbete utförs för att hjälpa och förbättra andras situation, men den hjälpande 
handlingen görs ej enbart för andras skull. Biståndsarbetet kan också ses som ett uttryck för 
mer egennyttiga motiv så som att vilja resa, uppleva nya saker etc. Utan de egennyttiga 
motiven skulle man inte våga utsätta sig för risker i lika hög grad. För att riskerna inte ska 
upplevas som hindrande måste också de personliga vinsterna, det man själv får ut, väga tyngre 
än de risker man utsätter sig för. 
 
8.6 Metoddiskussion 
Vi kan nu i efterhand se att det som vi hade i avsikt att undersöka uppfylldes. Detta eftersom 
vi upplever att vårt syfte med undersökningen är uppfyllt. Dock bör tilläggas att för att få en 
större förståelse för vad som motiverar till att hjälpa andra, risker till trots, krävs det 
ytterligare forskning med annat fokus. Om vi ser till våra frågeställningar som anknyter till 
internationellt biståndsarbete finner vi dessa besvarade genom vår undersökning. Vi kan nu 
med djupare perspektiv på det undersökta området se att vi givetvis inte kunnat fånga allt, 
men vi ser ändå att vår studie kan bidra till en generell bild av hur motivationen ser ut hos den 
internationella biståndsarbetaren. Detta genom att de resultat som vi visat på i uppsatsen har 
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varit återkommande och påtagliga resonemang hos flertalet respondenter. Intrycket av 
generaliserbarhet förstärks även när man ser till att respondenterna har utfört olika typer av 
biståndsarbete i olika länder och situationer, de kommer från olika sammanhang, har olika 
utbildning, yrke och ålder men ändå uppvisar likartade resonemang. Vi kan efter utförda 
intervjuer se att vårt krav på att det inte skulle ha gått mer än två år sedan de senast utfört ett 
biståndsarbete kan ha varit obetydlig. Syftet med kravet vara att det skulle underlätta 
reflektionen. Dock ser vi att deras reflektion till biståndsarbetet snarare tycktes underlättas när 
de hade mer distans till biståndsarbetet. 
 
8.7 Vidare forskning 
Vi anser att det är intressant att ställa våra slutsatser mot annat hjälparbete, speciellt mot 
hjälparbete som innebär risk. Man skulle kunna tänka att de huvudmotiv som vi sett även 
skulle kunna finnas inom andra typer av hjälparbeten. Säkerligen skulle även andra 
grundläggande motiv kunna urskönjas när man betraktar en annan typ av hjälparbete samt att 
några av de huvudmotiv som vi funnit är av mindre vikt. Vi ser att även här skulle olika 
inriktningsmotiv kunna förklara varför man väljer en viss typ av hjälparbete utifrån de 
personliga intressena. Överlag tror vi att de faktorer som är viktiga för upprätthållandet av 
motivationen också kan vara av stor betydelse inom andra hjälparbeten så som att kunna 
hjälpa, känna trygghet, gemenskap och uppskattning. Socialt arbete och brandmannayrket ser 
vi som två exempel på ett sådant hjälparbete där dessa faktorer också torde vara av vikt för 
upprätthållandet av motivationen.  
 
För att söka en ännu större förståelse för vad det är som motiverar vissa människor till att 
utsätta sig själv för risk för att hjälpa andra skulle det vara av stort intresse att också göra 
vidare forskning på andra typer av hjälparbeten. Vår studie är ett bidrag till detta, men det 
krävs ytterligare studier med andra infallsvinklar för att kunna få en mer omfattande bild av 
vad det är som motiverar till hjälparbete, risker till trots. 
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor 
 
Allmänna frågor: 

- Hur gammal är du? 
- Vad har du för utbildning? 
- Vart har du utfört ditt biståndsarbete? 
- Under hur lång tid var du där? 
- Hur länge sedan är det du var där? 

 
Innan biståndsarbetet: 

- Hur väcktes ditt intresse till att vilja bli biståndsarbetare? 
- Kan du berätta lite kring vad det var som gjorde att du faktiskt beslutade dig för att 

utföra arbetet? 
- Hur gick tankarna när du skulle besluta dig för att utföra ett biståndsarbete? 
- Hur funderade du innan du åkte kring de risker som biståndsarbetet kan innebära? 

 
Under biståndsarbetet: 

- Kan du berätta lite kring vad ditt arbete innebar? 
- Hur upplevde du din arbetssituation? 
- Hur gick tankarna kring risker under tiden du var där? 
- Hur upplevde du att din motivation var under tiden du var där? 
- Vad hade betydelse för att du skulle känna dig motiverad? 

 
Efter biståndsarbetet: 

- Hur ställer du dig till att utföra ytterligare biståndsarbeten?  
- Skulle du råda andra till att utföra biståndsarbete? 
- Upplever du att det värt riskerna du utsatte dig för? 
- Vad känner du att du har fått ut av biståndsarbetet? 
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