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Abstract 
Emergency preparedness in the Swedish society has over time changed from a focus on 
invasion (war) to a focus on crisis management. This has also contributed to the society 
becoming dependent on volunteers for help in the crisis management process. This thesis aims 
at examining what justifies today's voluntary involvement in voluntary organizations, but also 
why volunteers choose to remain and participate actively in the organization's activities. 
Moreover, to provide voluntary organizations in the Swedish emergency management a tool 
useful in recruiting new volunteers and in motivating existing members. After an initial contact 
with the respective voluntary organization (Frivilliga resursgruppen, Svenska blå stjärnan and 
Svenska sjöräddningssällskapet) 24 telephone interviews, including 35 questions, were 
conducted. The main results were that the members that participated in this study had a pro-
social personality (a willingness to help others), shared organizational areas of interest and their 
motivation to help was due to the rewards they received through their involvement. 
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Sammanfattning 

Krisberedskapen har i det svenska samhället förändrats över tid från fokus på invasion till fokus 
på krishantering. Detta har också bidragit till att samhället är beroende av frivilliga som hjälper 
till i samhällets krisberedskap. Detta examensarbete syftade till att undersöka vad det är som 
motiverar dagens frivilliga att engagera sig i frivilligorganisationer, men också varför dessa väljer 
att stanna kvar och delta aktivt i organisationens verksamheter. Vidare att tillhandahålla 
frivilligorganisationer inom svensk krisberedskap ett verktyg för att rekrytera nya, och motivera 
befintliga, medlemmar. Efter initial kontakt med respektive frivilligorganisation (Frivilliga 
resursgruppen, Svenska blå stjärnan och Svenska sjöräddningssällskapet) genomfördes 24 
telefonintervjuer inkluderande 35 frågor. De huvudsakliga resultaten var att de medlemmar 
som deltog i denna studie hade en prosocial personlighet (en vilja att hjälpa andra), delade 
organisatoriska intresseområden samt att de motiveras att hjälpa till utifrån de belöningar som 
de får genom sitt engagemang.  

 

Nyckelord: Volontärism, frivilligorganisation, motivation, motiv, karaktäristiska. 
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1. Inledning 

1.1 Problemdiskussion 
Det svenska samhället har förändrats mycket under det senaste seklet. Samhället har gått från att 
ha varit självförsörjande till att vara beroende av elektricitet, vatten, transporter och 
kommunikation. Denna tekniska utveckling har givit samhället stärkta kvalitéer, men samtidigt 
utvecklats till en av våra värsta fiender. Beroendet av den nya tekniken såsom telefoner, 
rinnande vatten och bilar har gjort oss sårbara. Idag förlitar vi oss på att den nya tekniken 
levererar det som förväntas, nämligen dess funktionalitet (SOU, 2001a). Vad händer när 
leveransen upphör? Vad händer när det inte längre går att ringa till SOS, eller när vi inte kan ta 
oss till jobbet? Det är här begynnelsen till kris1 uppstår. Förr i tiden hade detta inte varit ett lika 
stort problem eftersom samhället var självförsörjande. Vatten hämtades ur egen brunn, få hade 
egen bil, telefonen var inte i kommersiellt bruk och vi värmde upp våra hus själva. Idag kan det 
ses som en självklarhet att det kommer vatten ur kranen, att transporterna fungerar, att ringa 
familj och vänner samt att elementen är varma. Samhället har helt enkelt gjort sig beroende av 
den nya tekniken, nationellt och internationellt (Krisberedskapsmyndigheten, 2003a). 
Kombinationen av samhällets beroende av den nya tekniska utvecklingen och av gemene mans 
förändrade levnadsvanor har gjort att individens sårbarhet i samhället har ökat (SOU, 2001a). 

Det har även skett en politisk utveckling i landet, vilken har bidragit till en annan 
säkerhetspolitisk situation. Sedan mitten av 1990-talet har bedömningen varit att någon 
invasion mot Sverige inte kommer att ske inom de närmaste 10 åren, vilket har bidragit till att 
fokus har gått från krig till kris (SOU, 2001a). Nu ses naturkatastrofer, kärnkrafts- och 
kemikalieolyckor, störningar i infrastruktur, dammbrott samt IT-hot och terrorism som risker 
och hot mot samhället, vilket har bidragit till att en utveckling och omstrukturering av 
krishanteringsförmågan har varit nödvändig (Krisinformation.se, 2010). 

Krisberedskapen i Sverige är idag god, men kan förbättras (Prop. 2005/06:133). Sveriges 
krisberedskapsförmåga är uppbyggd för att klara av vissa påfrestningar och under en viss tid, 
men någon gång tar resurserna slut, framförallt när det gäller påfrestningar som inte är så vanliga 
(Överstyrelsen för Civil Beredskap [ÖCB], 2000). Behovet av förstärkningsresurser kan därför 
komma på tal (Krisberedskapsmyndigheten, 2003b). Förstärkning med personal vid större kriser 
bör i första hand ske genom den lokala och eventuellt den regionala krisberedskapen i 
samhället såsom räddningstjänst och polis (Prop. 2005/06:133). När dessa inte räcker till har 
frivilliga en stor betydelse i krisberedskapsfunktionen då detta är en outnyttjad resurs som kan 
förstärka den redan yrkesverksamma krisberedskapsfunktionen (Prop. 2005/06:133). 
Förstärkningspersonal kan även med fördel användas för mindre kvalificerade uppgifter för att 
avlasta redan aktiv räddningspersonal.  

Frivilligorganisationer har en betydande kunskapsbank med specialister inom särskilda 
områden, men också med människor som ”bara” vill hjälpa till (Prop. 2007/08:92). Det finns 
                                                           
1 Definitionen på en kris är: En allvarlig händelse som drabbar många människor och/eller viktiga delar av 
samhället och där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det akuta behovet (Krisinformation.se, 2010). 
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många områden som frivilliga kan hjälpa till inom vid en kris som exempelvis transporter, 
bespisning, medmänskligt stöd, samband, informationssamordning, första hjälpen etc. (ÖCB, 
2000). Här finns även specialistkompetens såsom läkare, elektriker, kärnkraftstekniker etc. I 
dagsläget finns ett flertal organisationer där frivilliga utgör grunden, vilka är redo att hjälpa till 
vid en eventuell kris som exempelvis Civilförsvarsförbundet, Svenska lottakåren, Röda korset, 
Svenska blå stjärnan och Frivilliga flygkåren. Även inom andra områden finns frivilliga 
organisationer såsom Svenska trossamfundet, Läkare utan gränser, Greenpeace med flera. 
Sverige har vid ett flertal tillfällen med mycket gott resultat (Prop. 2007/08:92) använt frivilliga 
vid särskilda påfrestningar på samhället (Krisberedskapsmyndigheten, 2005; Civil.se, 2010):  

� Vid flodvågskatastrofen i Sydostasien engagerade sig cirka 3750 medlemmar från 
Svenska röda korset. 

� Svenska kyrkan var i Thailand på plats för krisstöd och själavård. 
� Kvinnliga bilkåren var involverad i att transportera människor till och från svenska 

flygplatser.  
� Frivilliga flygkåren hjälpte till vid stormen ”Gudrun” för att rekognosera området samt 

leta efter trasiga kraftledningar. 
� Svenska blå stjärnan bistod lantbrukare i de drabbade områdena under stormen 

”Gudrun”. 
� Frivilliga resursgruppen hjälpte bland annat till med bespisning och transporter under 

branden i Bodträskfors 2006.  

Ytterligare exempel på när frivilliga ställt upp för det svenska samhället är under vaccinationen 
vid den så kallade ”Svininfluensan” under hösten 2009 och våren 2010 (Röda korset, 2009a). 
De frivilliga (cirka 2700) underlättade vaccinationen genom att organisera den och ge ett 
medmänskligt stöd (Röda korset, 2009b). Massvaccinationen hade aldrig annars kunnat 
genomföras på det förhållandevis smidiga sätt som den genomfördes på enligt vårdpersonalen 
(Röda korset, 2009b). Under orkanen ”Katrina” 2005 och vid terroristattentaten vid World 
Trade Center i New York den 11 september 2001 hjälpte många frivilligarbetare till att rädda 
människor, men också med att ge behövande mat, tak över huvudet, barnpassning, sjukvård 
etc. (Albrecht, 2005). Ytterligare ett stort frivilligt engagemang visades vid terroristattentaten i 
Madrid 2004. Här organiserade det spanska ”Röda korset” en insats med cirka 900 frivilliga, 
som fick hjälpa till med förstahjälpen, medmänsklighet och att svara i telefon vid ett inrättat 
”telefoncenter” (Worldvolounteerwebb.org, 2004). De frivilliga insatserna som har genomförts 
har bevisligen haft avsevärd betydelse för medborgarnas välbefinnande (SOU, 2001b). 

Intresset av att vara en frivillig resurs i samhället har alltid varit stort. För närvarande finns det 
exempelvis 250 000 medlemmar i Röda korset och 73 000 i Svenska sjöräddningssällskapet. 
Drygt 50 % av den svenska befolkningen är involverad på något sätt i frivilliga insatser2 och 
dessa lägger ner ca 14 timmar/månad i dessa (Olsson, Svedberg, Jeppsson, & Grassman, 2005). 
Novus opinion genomförde (2009) en undersökning med 1000 svenskar i åldern 16 år och 
uppåt angående deras inställning till frivilligt arbete. Resultatet visade att 63 % kunde tänka sig 

                                                           
2 Med frivilliga insatser avses utöver frivilliga i civilförsvarsorganisationer och andra organisationer kopplat till 
svensk krisberedskap samt ideella insatser så som föreningsliv, volontärarbete, fackföreningar, socialt arbete etc. 
(Olsson et al., 2005).  
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att engagera sig i frivilligt arbete utan krav på ersättning. Tyvärr är det ändå många 
organisationer som har problem med att få nya medlemmar (León & Fuertes, 2007). Dessvärre 
är det också så att de flesta av organisationernas medlemmar inte är aktiva. Som exempel är 
endast 16 % av Röda korsets medlemmar aktiva (Rödakorset.se, 2010) och 2,5 % av Svenska 
sjöräddningssällskapets medlemmar (SSRS.se, 2010). Dock behöver detta inte betyda extremt 
låga nivåer av aktivt deltagande eftersom många medlemmar är så kallade ”stödmedlemmar”, 
utbildningsdeltagare, familjemedlemmar och förmånstagare, men det ger ändå en fingervisning 
om att det aktiva deltagandet i dessa organisationer är relativt lågt.     

Berörda organisationer måste fortsätta att rekrytera, utbilda och motivera frivilliga och de måste 
även behålla sina idag aktivt frivilliga samt även motivera dem så att de ställer upp när det 
krävs. Staten måste stödja organisationerna i deras rekryterings- och utbildningsprocess och 
frivilliga måste fortsätta att ansluta sig till frivilligorganisationer. I Novus opinions undersökning 
(2009) angående intresset att arbeta frivilligt utan krav på ersättning visas att intresset var lägst i 
åldern 16-29 år och näst lägst i åldersgruppen 30-44 år. Detta kan möjligen innebära en 
minskning av frivilligt engagerade i framtiden, varför gruppen 16-29 år är viktig att satsa 
resurser på.  

Att studera frivillighet rent generellt är svårt eftersom att det är ett socialt fenomen (León & 
Fuertes, 2007). Detta innebär att frivillighet och volontärism3 är något som skiljer sig från 
situation till situation. Även Grube och Piliavin (2000) menar att volontärt beteende existerar 
inom en viss situation, i en viss kontext och ett visst sammanhang varför det är svårt att studera 
volontärism som ett rent generellt beteende eller fenomen. För att studera volontärism måste 
därför detta fenomen studeras specifikt inom det volontära området.  

Frivilligas engagemang i frivilligorganisationer inom krisberedskapen är ett område som inte 
studerats i någon större omfattning i Sverige, vilket det borde göras. För det första kan 
rekryteringen av framtidens frivilliga stärkas om bakgrundsfaktorer till varför individer går med 
i en frivilligorganisation utreds. För det andra är det intressant att undersöka varför vissa väljer 
att ställa upp vid eventuella kriser, och andra inte, för att på så vis säkerställa att organisationen 
även i framtiden har medlemmar som ställer upp. Slutligen bör området studeras för att 
säkerställa att dagens aktiva även i fortsättningen kommer att ställa upp vid kriser. 

                                                           
3 En volontär kan definieras som en individ med ett planerat prosocialt beteende som pågår under lång tid och 
som gör väl för andra och sker under organiserade former (Penner, 2002) 
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1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete var att ge frivilligorganisationer ett verktyg för att kvalitetssäkra 
rekryteringen av nya medlemmar, att motivera nuvarande medlemmar att bli mera aktiva samt 
att behålla dem. 

1.3 Frågeställningar 
� Finns det utmärkande karaktäristiska som kännetecknar frivilligarbetare4 inom svensk 

krisberedskap? 
� Hur motiverades dagens frivilliga att börja engagera sig i frivilligverksamhet? 
� Hur motiveras dagens frivilliga att fortsätta engagera sig i frivilligverksamhet? 
� Vilka faktorer påverkar dagens frivilliga att ”ta steget” att bidra vid en skarp insats? 

                                                           
4 I denna studie definieras “frivilligarbetare” som en person som själv valt att engagera sig i en frivilligverksamhet 
och som deltar i verksamheten på frivillig basis.  
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2. Teoretiskt ramverk 

2.1 The Causes of Sustained Volunteerism 
The Causes of Sustained Voluntarism (CSV) är en eklektisk modell som har samlat flera 
teoretiska utgångspunkter inom begreppsvärlden för volontärism5 (Penner, 2002). Den 
sammanfattande modellen (Figur 1) beskriver åtta olika faktorer som inverkar på individers val 
att bli volontär, men också varför de tenderar att fortsätta som volontär. CSV ska ses som ett 
verktyg, eller en inspirationskälla, och inte som en definitiv förklaringsmodell till volontärism 
(Penner, 2002). De åtta faktorerna som avgör om en individ väljer att bli volontär, eller ej, 
påverkar varandra i större eller mindre utsträckning beroende på volontär aktivitet. Denna 
process är högst individuell, men ger en vägledning för hur volontärismens grunder kan 
förklaras. Utöver att dessa faktorer påverkar individens val att bli volontär påverkar de även 
varandra internt. 

De åtta olika delarna presenterade i Figur 1 fungerar som prediktorer till varför vissa blir 
volontärer. Ju högre ”poäng” inom respektive del, desto högre sannolikhet att individen väljer 
att bli volontär. Sambandet mellan de olika prediktorerna och beslutet att bli volontär är olika 
stort, men den sociala normen att bli volontär är den största prediktorn (Penner, 2002). 

 

Figur 1 The causes of sustained volunteerism (Penner, 2002). 

                                                           
5 Begreppet volontärism likställer i denna studie volontärer och frivilligarbetare. 
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2.1.1 Volontärrelaterade motiv 

Clary, Copeland, Haugen, Miene, Ridge, Snyder, M., et al., (1998) identifierade sex 
bakomliggande motiv till volontära handlingar. Motiven är individens egna mål och syften med 
den volontära handlingen: 

Tabell 1 Förklaring av de sex bakomliggande motiven till volontära handlingar (Clary et al., 1998). 

Motiv Förklaring 
Egna värderingar Volontären vill ge uttryck för sina inre, ofta altruistiska 

och humanitära, värderingar. 
Djupare förståelse Volontären vill lära sig något nytt eller utöva och applicera 

redan vunnen kunskap i verkligheten. 
Social interaktion Volontären söker efter social kontakt eftersom han/hon 

oftast känner sig ensam, men också för interaktion med 
andra likasinnade. 

Karriärmöjligheter Volontären ser det som en möjlighet att kunna förbättra 
sitt CV alternativt att ”klättra” inom organisationen.  

Skyddande 
funktion 

Volontären vill hjälpa andra eftersom han/hon ser sig själv 
som mer framgångsrik, vilket ger skuldkänslor. Den 
skyddande motivatorn fungerar även som ett forum för 
individer med egna problem, varför detta kan vara en 
tillflyktsort. 

Förbättrande 
funktion 

Volontären vill utveckla sitt eget självförtroende genom att 
utmana sitt eget ego.  

2.1.2 Prosocial personlighet 

Penner, Fritxsche, Craiger, och Freifeld, (1995) presenterade forskning som syftade till att 
urskilja vissa karaktärsdrag hos volontärer, som de menade visade på en prosocial personlighet. 
Deras forskning visade att de flesta volontärer har följande två karaktärsdrag: 

� Empati för andra 
� Vilja att hjälpa andra 

Empati för andra innefattar i huvudsak social ansvarskänsla, empatiska angelägenheter och 
objektivitet eller moraliska antaganden. Vilja att hjälpa andra kan innefatta hög copingförmåga 
inför andras misär, viljan att hjälpa till eller altruistiska tankar om andra. 

2.1.3 Personliga övertygelser & värderingar 

Personliga övertygelser och värderingar innebär oftast en religiös övertygelse. Även andra 
övertygelser kan dock inverka som exempelvis att en stark övertygelse om miljön kan driva en 
individ till volontära handlingar (Greenpeace). Forskning visar att individer som är knutna till 
någon typ av religion, eller annan stark övertygelse, ofta är med i någon typ av volontär 
aktivitet (Dovidio, Penner, Piliavin, & Schroeder, 2006). Framförallt är dessa med i aktiviteter 
som grundar sig i humanistiska och altruistiska värderingar.  
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2.1.4 Demografiska variabler 

I huvudsak ingår två karaktäristiska av de demografiska variablerna i ”profilen” på en volontär; 

� Utbildning (hög utbildning, motsvarande gymnasium eller högre) 
� Inkomst (stadig inkomst alternativt hög socioekonomisk status) 

Flera förklaringsmodeller till varför dessa två karaktäristiska ingår har erbjudits (Penner, 2002), 
men i huvudsak är det så att högre utbildade med högre inkomster i större utsträckning är 
volontärer. Övriga demografiska variabler så som ålder, kön, etnicitet etc. kan variera 
geografiskt, men också kulturellt. 

2.1.5 Social norm 

Den sociala norm som volontären främst styrs av är den rådande normen i individens närhet, 
men också av samhällets normer (Penner, 2002). Framförallt spelar familjens engagemang i 
volontära aktiviteter in i den nära sociala normen, men även arbetskollegor, skolkamrater etc. 
styr över denna norm. Om normen säger att det, mer eller mindre, är ett måste att engagera sig 
i frivilligaktiviteter ökar sannolikheten för att individen också kommer att göra det. Även 
uppmuntran från den sociala omgivningen kan stärka viljan och identiteten att bli, eller att 
fortsätta som, volontär. 

2.1.6 Situationsfaktorer 

Olika situationer påverkar individer olika och på olika plan (fysiskt, psykiskt, emotionellt etc.). 
Delen ”situationsfaktorer” indikerar att vissa specifika händelser utlöser vissa beteenden och 
som exempel kan nämnas att många valde att bli volontärer när terroristattentaten i USA den 
11e september 2001 inträffade. De valde att bli volontärer för att någonting hemskt hade 
inträffat och det var således situationen, i sig, som var den utlösande faktorn till de volontära 
handlingarna (Dovidio et al., 2006). 

2.1.7 Organisatoriska attribut & intresseområden 

De organisatoriska attributen och de olika intresseområden som en organisation kan ha spelar 
en avgörande roll i individens val av organisation (Penner, 2002). Bland annat utvärderar 
individen organisationens tidigare insatser och rykte. Om ryktet om organisationen är positivt 
bidrar detta till att fler söker sig till organisationen. Om ryktet däremot är negativt kan den få 
ännu större konsekvenser än en minskad medlemsrekrytering, nämligen färre uppdragsgivare, 
minskade ekonomiska förutsättningar och liknande. Individen utvärderar också organisationens 
grundläggande värderingar och jämför med sina egna. Utöver dessa utgör organisationens 
intresseområde kanske det mest viktiga i valet av organisation. Individen söker efter en 
organisation som individen känner att han/hon kan identifiera sig med och som agerar inom 
hans/hennes intresseområden. 

2.1.8 Relation med organisationen 

Med relation till organisationen menas individens nöjdhet och hängivenhet till organisationen. 
Ju mer nöjd och hängiven individen är organisationen, desto större är sannolikheten att 
individen kommer att bli volontär (nöjd), men detta är även en viktig faktor i individens 
fortsatta (nöjd och hängiven) volontära aktiviteter (Penner, 2002). Ett mått på individens 
aktivitetsgrad i organisationen kan också vara ett mått på individens hängivenhet till 
organisationen.    
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2.1.9 Rollidentifiering 

Kopplingen mellan beslut att bli volontär och att fortsätta med volontära handlingar utgörs i 
huvudsak av om volontären identifierar sig som volontär inom organisationen eller ej (Penner, 
2002). Med rollidentifiering menas att individen själv identifierar sig, och accepterar 
identiteten, som volontär. I en rollidentifieringsprocess ingår flertalet variabler, men i huvudsak 
är identiteten som volontär beroende av: 

� Upplevda förväntningar på hur det var/är att arbeta som volontär. 
� Tidigare erfarenheter av att hjälpa till. 
� Förebilder. 
� Tidigare erfarenheter av volontära aktiviteter. 

Dessa variabler inverkar, mer eller mindre, i beslutet att fortsätta som volontär, men är inte de 
enda som inverkar. Utöver dessa inverkar också andra, i större eller mindre utsträckning, 
beroende på vilken typ av volontär aktivitet det handlar om (Penner, 2002). 

En rollidentifieringsprocess består i att individen utvärderar organisationen, sin egen roll i 
organisationen, tidigare förväntningar på organisationen och på sig själv och eventuella 
förebilder som kan tänkas finnas inom organisationen. Allteftersom individen fortsätter med 
volontära aktiviteter ökar engagemanget och åtagandet gentemot organisationen blir starkare. 
Dessa olika variabler bidrar till att individen efterhand identifierar sig som en volontär och 
accepterar sig som en volontär (Penner & Finkelstein, 1998). 
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3. Metod 

3.1 Respondenter 
Populationen för respondenterna i denna studie är individer som engagerar sig frivilligt i en 
frivilligorganisation6 och som bidrar aktivt till organisationen. Med aktivt bidragande menas 
delaktighet i organisationens insatser och uppdrag. Medlemsantalen i Tabell 2 ska ses som 
”cirka” då dessa varierar över tid. Organisationerna har valts ut därför att de är aktiva i svensk 
krisberedskap och har erfarenheter av att delta vid större påfrestningar och räddningsinsatser i 
samhället. 

Tabell 2 Medlemsantal i studiens population samt antal intervjuade. 

Frivilligorganisation Antal 
medlemmar 

Antal 
intervjuade 

Frivilliga resursgruppen (FRG) 7000 8 
Svenska blå stjärnan (SBS) 5500 7 
Svenska sjöräddningssällskapet (SSRS) 73 000 8 

3.1.1 Frivilliga resursgruppen - FRG 

FRG är en förstärkningsresurs för samhället och kallas in av kommunledningen i respektive 
kommun. FRG finns för närvarande (091228) i 135 av Sveriges 290 kommuner. FRG kan 
hjälpa till med evakuering, information, administration, medmänskligt stöd och andra praktiska 
uppgifter. En FRG-grupp består av flera personer med olika bakgrund, kompetens och 
förutsättningar för att klara av varierande arbetsuppgifter som kan tänkas ställas på dem. FRG 
har bland annat fått stort beröm för sina insatser under Bodträskforsbranden 2006 och under 
snökaoset vintern 2010 i södra Sverige. FRG:s verksamhet startade i början av 2000-talet och 
är därför en relativt nystartad organisation. 

3.1.2 Svenska blå stjärnan - SBS 

SBS utbildar djurskötare som kan assistera veterinärer och djurägare vid utbrott av sjukdomar 
inom djurhållningen, eller när annan hjälp av djurskötare kan tänkas behövas under en svår 
påfrestning, som exempelvis vid evakuering av djur, provtagning, journalföring och krisstöd. 
SBS har som exempel varit med vid vaccinationerna av ”Blåtunga” 2007 och under stormen 
”Gudrun” 2005. Organisationens medlemmar kompenseras ekonomiskt för sina insatser i SBS. 

3.1.3 Svenska sjöräddningssällskapet - SSRS 

SSRS driver räddningsstationer längs Sveriges kuster och har till uppgift att rädda liv till sjöss, 
men också att driva utvecklingen av svensk sjöräddning. SSRS utför 70% av all sjöräddning i 
Sverige och det finns cirka 160 räddningsenheter längs kustremsorna och i de svenska 
insjöarna. 

                                                           
6 I denna studie innebär ”frivilligorganisation” en organisation som stödjer samhället under kris, svåra påfrestningar 
eller när frivilligorganisationerna är behövda vid insatser som syftar till att rädda liv eller stödja samhället. 
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3.1.4 Urval 

Respondenterna i respektive population valdes ut efter kontakt med organisationerna. 
Kontaktpersonerna vid respektive organisation fick själva välja ut mellan sex och åtta (Tabell 3) 
respondenter på basis av följande kriterier: 

1. Respondenterna måste vara aktiva medlemmar inom organisationen. 

2. Respondenterna måste ha varit med i någon insats som organisationen har genomfört. 

Därefter kontaktades respondenterna och datum och tidpunkt för intervju bokades. 
Respondenterna informerades även om att fundera över om varför just de valde att gå med i 
sin frivilligorganisation samt varför de väljer att stanna kvar och delta aktivt. 

            Tabell 3 Antal respondenter, kön och genomsnittlig ålder. 

 

N Män Kvinnor Ålder 
(M) 

FRG 8 4 4 42 
SBS 7 1 6 46 
SSRS 8 6 2 39 
Summa 23 11 (48%) 12 (52%) 42,3 

3.2 Material 
Intervjuformuläret utformades utifrån ”The causes of sustained volunteerism”. 
Intervjuformuläret återfinnes i Bilaga 1 och består av 35 frågor indelade i 8 delar. Intervjun är 
semistrukturerad till sin karaktär med ett viss mått av öppenhet i frågorna. Vissa frågor, 
framförallt de demografiska variablerna är av mer kvantitativ och strukturerad karaktär. 

Tabell 4 Beskrivning av vilka frågor i intervjuformuläret som hör till de olika delarna. 

Del Fråga 

Demografiska variabler 1-6 
Personliga övertygelser & värderingar 10-11 
Prosocial personlighet Ingår i 1-35 
Volontärrelaterade motiv  20-24 
Social norm 12-14 
Situationsfaktorer 25 
Organisatoriska attribut & intresseområden 26 
Relation med organisation 7, 15-19 
Roll identifiering 8-97, 27-34 
Övrigt 35 

                                                           
7 Dessa frågor ligger under demografiska variabler. 
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3.3 Procedur 
Initial kontakt med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap8 (MSB) togs våren 2009 
med syfte att inleda en studie angående bakgrunden till frivilligas motivation att arbeta frivilligt. 
Efter kommunikation med MSB bestämdes studiens syfte. Därefter genomfördes en förstudie 
hösten 2009 vid Röda korset i Luleå. Syftet med förstudien var att pröva utformningen av 
intervjufrågorna och att ge författaren insikt i hur det är att arbeta som volontär. 

Våren 2010 genomfördes studien och arbetsmetod samt intervjuformulär utarbetades, varefter 
två testintervjuer genomfördes. 

Efter kontakt med respektive organisation fick författaren tillgång till telefonnummer9 till 
utvald respondent. När tid för intervjutillfälle hade bestämts mellan respondent och 
författaren/intervjuaren genomfördes intervjuerna. Inför varje intervju informerades respektive 
respondent om studiens syfte, att respondenten har rätt att avbryta, är anonym samt garanteras 
konfidentialitet enligt Vetenskapsrådets riktlinjer om de forskningsetiska principerna 
(informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet) (Codex, 
2010). Totalt genomfördes 23 intervjuer mellan den första mars 2010 och den fjärde april 
2010. En intervju tog i genomsnitt 32 minuter att genomföra. 

3.4 Avgränsningar 
Medlemmar som inte var aktiva inom organisationen ingår ej och inga analyser på individnivå 
görs. 

3.5 Databehandling 
Organisationerna behandlas enskilt, vilket medför möjlighet till jämförande analyser av data. 
Därefter sammanställs samtliga data för att åskådliggöra gemensamma karaktäristiska och andra 
eventuella likheter. 

3.5.1 Del ett 

Syftet med del ett var att presentera data som kan beskriva en/flera profiler(er) av 
respondenterna. Detta förenklar tolkningen av en ”frivilligprofil(er)” inom området för svensk 
krisberedskap och bidrar till en förståelse av den generella individen i dessa tre organisationer. 

3.5.2 Del två 

Tydliggörandet av specifika karaktärsdrag gjordes genom att visa på återkommande 
ord/teman/beteenden/tankemönster/etc. Om samma karaktärsdrag uppkommer flera gånger 
kan detta anses som ett återkommande karaktärsdrag hos de deltagande respondenterna. Detta 
ökar generaliserbarheten av karaktärsdragen inom organisationen. Om karaktärsdraget 
uppkommer i flera organisationer ökar det generaliserbarheten för en ”frivilligprofil”.  

När intervjuerna av respektive respondent hade genomförts transkriberades intervjudata ner 
enligt Bilaga 2 ”Formulär för transkribering av intervjudata”. När samtliga intervjuer hade 
genomförts inom respektive organisation påbörjades datareduktionen inom den färdiga 
                                                           
8 MSB:s intresse i studien var bland annat i hur framtidens förstärkningsresurser kan säkerställas, men också i varför 
frivilliga ställer upp när det faktiskt gäller. 
9
 I detta arbete gjordes telefonintervjuer på grund av att respondenterna var utspridda över hela landet. 
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organisationen. Syftet med datareduktionen var att reducera datamängden till det som skulle 
användas i den fortsatta analysen (rådata) (Lantz, 2007). Då data hade reducerats ned till 
analyserbara enheter påbörjades analysen med att markera resultaten i olika färgkoder för att på 
så vis markera de mest frekventa svaren. Därefter identifierades huvudsakliga teman och 
mönster, varefter vissa slutsatser kunde dras. 
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4. Resultat 

4.1 Del ett  

4.1.1 Demografiska variabler 

Frivilliga resursgruppen 

Fem av åtta medlemmar hade gymnasiestudier eller högre utbildning, 75% arbetade, 75% var 
sambo/gifta och huvuddelen (87,5%) ägde sin bostad (bostadsrätt, villa och gård). 

Svenska blå stjärnan 

Samtliga medlemmar hade gymnasium eller högre utbildning, 85% arbetade, 43% var 
sambo/gifta och huvuddelen (85%) ägde sin bostad (bostadsrätt, villa och gård). 

Svenska sjöräddningssällskapet 

Sju av åtta medlemmar hade gymnasium eller högre utbildning, 50% arbetade, 37,5% var 
sambo/gifta och huvuddelen (87,5%) ägde sin bostad (bostadsrätt, villa och gård). 

4.1.2 Personliga övertygelser och värderingar 

Frivilliga resursgruppen 

Sjuttiofem procent var inte religiösa, men av dessa trodde 60% på ett ”högre väsen”. Ingen 
medlem trodde att dess initiala medlemskap hade påverkats av hans/hennes tro på ett högre 
väsen eller religiösa tro. 

Svenska blå stjärnan 

Samtliga uppgav att de inte var religiösa, men av dessa trodde 71% på ett ”högre väsen”. Ingen 
medlem trodde däremot att dess initiala medlemskap hade påverkats av tron på ett högre väsen. 

Svenska sjöräddningssällskapet 

Åttiosju procent uppgav att de inte var religiösa, men av dessa trodde 85% på ett ”högre 
väsen”. Sexton procent av medlemmarna trodde att dess initiala medlemskap hade påverkats av 
tron på ett högre väsen. 
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4.2 Del två 

4.2.1 Social norm 

Frivilliga resursgruppen 

Fem av åtta medlemmar hade någon i sin närhet som är med i någon frivilligorganisation. 
Dock trodde inte (80%) medlemmarna att de hade blivit påverkade att bli frivilligarbetare av sin 
omgivning. 

Samtliga i respondenternas omgivning var positiva till hans/hennes deltagande i FRG. Detta 
framgick genom att omgivningen ofta är nyfiken och intresserad av vad han/hon gör. Ett fåtal 
menade dessutom att omgivningen ibland kunde vara imponerad av hans/hennes insatser. 
Dock angav några att familjen ibland kunde tycka att hans/hennes engagemang tar för mycket 
tid. 

Samtliga menade att deras kollegor är med i FRG på grund av att de vill hjälpa andra. 
Huvuddelen menade också att de är med på grund av den sociala faktorn ”man umgås och har 
roligt” och ”vi är ett bra kompisgäng”. Några uppgav att deras kollegor har en empatisk förmåga. 
Enskilda uppgav att kollegorna är med på grund av att de får gå utbildningar eller att de vill 
utnyttja sin egen kompetens inom området. 

Svenska blå stjärnan 

Fem av sju medlemmar uppgav att de hade någon i sin närhet som är med i någon 
frivilligorganisation. Åttio procent uppgav att de har blivit påverkade till att bli frivilligarbetare 
av någon i sin närhet. 

Huvuddelen av respondenternas omgivning är positiva till hans/hennes engagemang. Ofta är 
dessa intresserade och tycker att hans/hennes engagemang verkar spännande. Enstaka menade 
att omgivningen kan tycka att hans/hennes insatser i SBS är häftiga. Någon menade också att 
omgivningen kan tycka att hans/hennes engagemang kan vara tidskrävande. 

Samtliga respondenter uppgav att de tror att deras kollegor är med i SBS av liknande 
anledningar som de själva, nämligen av djurintresset, detta beror främst på organisationens 
närhet till djur och lantliv. Flera upplever att kollegorna har blivit ”indoktrinerade” i SBS 
sedan barnaåren, varför verksamheten ligger dem så nära om hjärtat idag. Flera menade även att 
kollegorna är med för att de vill utveckla sig själva inom området genom utbildning och 
uppdatering av sin egen kompetens. 

Svenska sjöräddningssällskapet 

Samtliga respondenter menade att deras omgivning är positiva till deras engagemang. De 
menade även att omgivningen tycker att det är kul att han/hon engagerar sig och att han/hon 
gör en samhällsinsats. ”Det är bra att SSRS finns till” och ”man kan lite på att få hjälp om man 
behöver det” var vanliga kommentarer. Några av medlemmarna menade att familjerna ibland kan 
bli lidande. 



15 

 

Huvuddelen av respondenterna trodde att deras kollegor är med av liknande anledningar som 
de själva; nämligen intresset för sjön, båtliv och skärgårdsliv. Respondenterna menade även att 
kollegorna har en vilja att hjälpa andra människor. Fler uppgav att inverkande faktorer i 
kollegornas engagemang var spänningen och möjligheten till personlig utveckling inom sjöliv, 
räddning, att köra båt, navigering och andra associerade kunskaper. 

4.2.2 Relation med organisationen 

Frivilliga resursgruppen 

Respondenterna i FRG uppskattade sin medverkandegrad vid den lokala verksamheten till 
85% och vid aktivt deltagande vid organisationens insatser till 100%. 

Några av respondenterna menade att det bästa med att vara med i FRG är att de får vara med 
och hjälpa till i samhället: ”det bästa med att vara med i FRG är att men får hjälpa till och inte bara 
stå passiv där det behövs hjälp”. Några värdesatte tacksamheten och bemötandet som de får av 
dem som de har hjälpt. Flera värdesatte de utbildningar som de får via FRG och några 
värdesatte den sociala interaktionen med andra individer: ”vi är ett bra gäng som har riktigt kul 
tillsammans”. 

Det sämsta med att vara med i FRG menade flera var tidsåtgången som varje insats kan ta och 
”framförallt blir familjen lidande om man är borta en längre tid” var ett vanligt förekommande svar. 
Några menade att det inte kunde se något negativt med organisationen och framhöll även att 
det kunde vara svårt att motivera sitt engagemang för sin arbetsgivare ibland: ”alla kan ju inte 
bara försvinna från sitt jobb sådär”. Några menade att det ibland kan uppstå ”frustrerande situationer” 
när han/hon måste vänta på att vissa speciella beslut ska tas, framförallt beslut om en insats tar 
för lång tid. 

Huvuddelen var nöjd med organisationen och uttryckte positiva åsikter så som ”dom gör ett 
viktigt arbete”, ”en fantastisk organisation” och ”mycket bra organisation”. Några påpekade dock att 
”allt går så långsamt” och ”organisationen har tappat energin att göra saker, då kan det bli tråkigt”. 

Svenska blå stjärnan 

Medlemmarna uppskattade sin medverkandegrad vid den lokala verksamheten till 64% och 
aktivt deltagande vid organisationens insatser till 75%. 

Flera respondenter angav att det bästa med att vara med i SBS är att ”man får mycket kunskap 
genom utbildningar samt att man får omsätta den nyvunna kunskapen (och gamla) i praktiken”. Några 
uppgav att de får träffa likasinnade är det som är bra med SBS. Flera menade att de får 
möjlighet att arbeta med djur hör till det bästa. Enstaka uppgav spänningen som en faktor. 

Flera menade att de inte kan komma på någonting negativt med organisationen. Däremot 
framkom enstaka åsikter som att ledningen ibland upplevs som trög och hierarkisk, att 
ledningen kan vara gammal och ”mossig”, att ledningen kan ha för höga förväntningar på sina 
medlemmar, och att det är för mycket kvinnor i organisationen. Någon angav att ”det ibland 
kan ta för mycket tid”. 
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Flera ansåg att ledningen sköter sig bra, att SBS har en bra struktur och en viktig uppgift i 
samhället. Däremot menade några att staben kan vara för ”mesig” och ”icke förändringsbenägna” 
och ”det får gärna komma in mer män i organisationen”. 

Svenska sjöräddningssällskapet 

Medlemmarna uppskattade sin medverkandegrad vid den lokala verksamheten till 73% och 
aktivt deltagande vid organisationens insatser till 69%. 

Huvuddelen angav liknande svar på frågan om vad det bästa med organisationen var; nämligen 
”känslan av att hjälpa någon annan är helt obeskrivlig”. Flera menade även att det bästa med SSRS 
är att ”man får vara ute på sjön och åka båt”. 

Det sämsta med att vara med i SSRS menade några var att det ibland kan ta för mycket tid, 
”familjen tycker att det kan bli lite för mycket ibland” och ”det kan ha en viss inverkan på familjelivet”. 
Några menade att en negativ sida med SSRS är att ”man utsätter sig ju för vissa risker”, men ”det 
är inget man tänker på”. Andra menade också att ” kompetensen inom SSRS kommer att försvinna 
om man inte kan motivera sina medlemmar bättre genom mer generösa ersättningar” och ”man borde få 
ersättningar för all verksamhet som man är med på inte endast sjöräddningsinsatserna. 

Några menade att ledningen kan vara bristfällig, ”ledningen är dåliga på att vara lyhörda”, ”tyvärr 
finns inga beslutsfattare/riktiga chefer i organisationen, detta smittar ut i den lokala verksamheten” och 
”ledningen försöker ibland detaljstyra vår verksamhet för mycket”. Andra menade att problematiken 
med ledningen är att ”ledningen inte växer i samma takt som den växande organisationen”. 
Huvuddelen ansåg dock att SSRS står för någonting positivt. Några menade att ledningen 
ibland kan vara lite för mycket fokuserad på västkusten och att ledningen ibland är dåliga på att 
ta hand om nya rekryter. 

4.2.3 Volontärrelaterade motiv 

Frivilliga resursgruppen 

Flera respondenter menade att en vän eller nära bekant hade gjort henne/honom intresserad av 
att gå med. Fler menade också att kombinationen ”att bli tillfrågad och att göra nytta för samhället” 
utgjorde det avgörande steget. Många uttryckte sitt intresse för att hjälpa till i samhället så som 
”jag har ett behov av att få hjälpa folk”, jag har alltid varit intresserad av att få engagera mig vid en 
samhällsinsats, FRG erbjuder detta för mig” och ”tycker att det är en självklarhet att gemene man ska 
göra en insats i samhället”. Några uppgav att de redan innan hade kompetens inom området och 
att de därmed ville bidra med denna. 

Flera menade att anledningen till att de fortsätter engagera sig i FRG är för att det är roligt att 
få vara med: ”jag trivs och tycker det är roligt”, ”därför att det är kul som fan” och ”otroligt roligt”. 
Några angav att tacksamheten som de får tillbaka efter en insats är obeskrivligt motiverande för 
att fortsätta engagera sig. Några angav att de fortsätter att engagera sig för att de vill fortsätta 
med att hjälpa andra i samhället. Flera angav att kamratskapet som finns också är en viktig 
faktor till att de vill fortsätta engagera sig. 

Huvuddelen är med i FRG:s beredskapsgrupp eftersom de vill hjälpa andra. Några menade 
också att de nu har kompetensen för att bidra vid en sådan insats ”jag är beredd nu genom alla 
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utbildningar vi fått”. Några menade att en anledning till att de är med i beredskapsgruppen är på 
grund av spänningen och den djupare förståelse som de får: ”man lär sig ju mer ju mer man 
praktiserar”. 

Den bästa belöningen som huvuddelen av respondenterna nämnde var tacksamheten som de 
får efter en insats. Några menade också att utbildningen som de får via FRG också fungerar 
som viss belöning. 

Åtta enskilda svar erhölls på frågan om vad som skulle kunna få dem att sluta engagera sig i 
FRG: ”vid missförhållanden i gruppen, om organisationen uppåt sett inte fungerar, om man blir 
påtvingad att jobba, om jag inte längre kan kombinera mitt ordinarie jobb med FRG, om ordinarie jobbet 

krävde det, om ledning och struktur på lokal nivå faller, om jag tappade lusten och om familjen på något 

sätt skulle ställa ett ultimatum”. 

Svenska blå stjärnan 

Till SBS sökte sig huvuddelen av respondenterna på grund av sitt djur- och lantbruksintresse. 
Några menade att de sökte sig till SBS då de erbjuder ”billiga” och unika utbildningar inom 
deras intresseområde. Flera menade att de hade sökt sig till SBS eftersom att det är en ”norm” i 
deras liv, dvs. då deras familjemedlemmar och nära vänner är med ses som en självklarhet att gå 
med. 

Några angav att de fortsätter att engagera sig på grund av att ”få vara med och hjälpa till i samhället 
är otroligt kul och givande” och ”det är spännande att få vara med när det händer”. Några menade att 
det hade blivit en del av deras livsstil: ”SBS finns i mitt hjärta” och ”det har blivit som en livsstil”. 
Några fortsatte att engagera sig därför att de får lära sig nya saker. Huvuddelen menade dock att 
det är kul att vara med. 

Huvuddelen uppgav att de främst var med i beredskapsgruppen eftersom att ”det är där man har 
möjligheten att göra en samhällsinsats och hjälpa till”. Några såg det som att ”man betalar liksom 
tillbaka på alla utbildningar man fått gratis genom att ställa upp” och några att ”det är ju där man får 
utnyttja sin kompetens”. Andra angav att de tycker att det är spännande att få vara med och göra 
en insats. 

Flera menade att den största belöningen med att vara med i SBS är de kurser som de får gå och 
ta del av. Flera menade också att ”tacksamheten av bönderna som man hjälper är en mycket bra 
belöning”. Några menade att erfarenheterna som de får från insatserna är en bra belöning. 

På frågan om vad som skulle kunna få dem att sluta engagera sig framkom sju individuella svar: 
”Vid sjukdom, om kollegorna inom organisationen inte längre ansåg att man gjorde ett bra jobb, om 
kollegorna motarbetade en, om organisationen inte vaknar och utvecklas, ”(vet inte) det skulle behövas 

något riktigt hemskt” och ”inget tror jag”. 

Svenska sjöräddningssällskapet 

Flera respondenter menade att de gick med i SSRS på grund av sitt intresse för sjö och båtliv, 
”jag är en båtmänniska och trivs ute på sjön”. Flera menade att det blev så av en slump. I dessa fall 
blev de, på något sätt, tillfrågade av personal inom SSRS om de ville gå med. Många kände 
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sedan tidigare personal inom SSRS och blev så att säga ”övertalade”. Andra blev tillfrågade på 
rekryteringsträffar då SSRS visade intresse för deras kompetens. Några sökte sig till SSRS för 
att de tidigare hade erfarenheter från en liknande bransch. Några menade också att de sökte sig 
till SSRS eftersom att det skulle bli spännande att få vara med på räddningsaktioner. Några 
uppgav att de ville utsätta sig själv för utmaningar och att de gillar extrema väder. Flera angav 
att de ville vara med och hjälpa andra människor i nöd. 

Några menade att de fortsätter att engagera sig eftersom att det är kul att få hjälpa till och för att 
det känns bra att göra en insats: ”tacksamheten man får efter att man räddat någon är obeskrivlig” och 
”det är väldigt belönande att rädda någon”. Några angav att de tyckte att det fortfarande tycker att 
det är roligt. Några angav att de utbildningar de får inom SSRS bidrar till att de vill fortsätta. 
Andra menade att det är kul att vara med eftersom att ”man aldrig vet vad som kommer att ske” 
och dessa tyckte att spänningsfaktorn spelar en avgörande roll till varför de fortsätter. 

Huvuddelen menade att den största anledningen till varför de är med i beredskapsgruppen är 
för att de vill hjälpa andra och ställa upp för sjöräddningen. Några påpekade att ”man måste vara 
med och ”gå jour” om man ska få komma ut på sjön, köra båt och få utbildningar”. Några uppgav att 
en bidragande faktor är spänningen och någon uppgav också att de vill nyttja den kompetens 
som de har i skarpa situationer. 

Den bästa belöningen med att vara med i SSRS menade flera är att ”känslan av att få rädda liv är 
helt obeskrivlig”. Några menade också att tacksamheten de får är en mycket bra belöning: ”det är 
en bra kick för självförtroendet också”. Andra menade att ”en bra belöning också är när man fått 
bekräftelse på att man tagit rätt beslut”. ”Själva naturupplevelsen kan i sig också vara en bra belöning” 
menade även någon. 

Vid ett större missnöje med ledningen menade huvuddelen att det skulle finnas skäl att sluta 
engagera sig i SSRS. Några påpekade att de skulle överväga att sluta om deras engagemang 
skulle behöva ta ännu mer tid och några att det skulle bli jobbigt att fortsätta om de interna 
konflikterna skulle bli för stora. 

4.2.4 Situationsfaktorer 

Frivilliga resursgruppen 

I de flesta fall (62,5%) hade inte någon specifik händelse utlöst det initiala engagemanget i 
FRG. I de fall där en specifik händelse hade inträffat angavs att respondenten hade blivit 
påverkade via media av en snöstorm, oljekatastrof eller någon annan katastrof. Kombinationen 
av medias påverkan och att ha blivit tillfrågad utgjorde de huvudsakliga motivatorerna till att gå 
med i en frivilligorganisation för dessa. 

Svenska blå stjärnan 

I de flesta fall (57%) hade inte någon specifik händelse utlöst det initiala engagemanget i SBS. 
Några påpekade dock att de hade blivit kontaktade på något sätt och genom den kontakten 
hade de blivit intresserade av SBS:s verksamhet. 
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Svenska sjöräddningssällskapet 

Hälften av respondenterna uppgav att SSRS initialt hade initierat kontakt med henne/honom 
varpå han/hon hade blev blivit intresserad av att gå med.  

4.2.5 Organisatoriska attribut & intresseområden 

Frivilliga resursgruppen 

Flera angav att valet av organisation berodde på slumpen. Respondenterna blev i de flesta fall 
kontaktade av FRG genom vänner, bekanta, rekryteringsträffar etc. varpå de blev intresserad av 
organisationen. Några angav att de valde att gå med i FRG för att de erbjuder en bredd av 
arbetsuppgifter: ”man kan få hjälpa till med vad som helst”. Några uppgav att de upplevde FRG 
som en seriös organisation, vilket utgjorde en anledning att gå med. Några uppgav också 
frivilligheten inom FRG med vilket åsyftades att det inte var någon press att prestera utan att 
”man gör så mycket man vill”. 

Svenska blå stjärnan 

Samtliga respondenter menade att de valde SBS på grund av sitt djurintresse. Några menade 
också att SBS fungerar som ett substitut för icke genomförda studier. 

Svenska sjöräddningssällskapet 

Flera angav ”möjligheten till att få vara ute på sjön” som den största bidragande faktorn till varför 
de valde att gå med i SSRS. Några menade också att ”viljan att hjälpa folk ute till sjöss” bidrog 
starkt till valet av frivilligorganisation. Några var redan innan de gick med fascinerade av 
räddningstjänsten, vilket SSRS kunde erbjuda dem en roll i. Några angav ”det är som en tradition 
att vara med här ute” och andra att det var av en ren slump och i dessa fall var det någon som 
rekryterade dem.  

4.2.6 Rollidentitet 

Frivilliga resursgruppen 

Den genomsnittliga medlemstiden (i FRG) var 3 år och hälften var med i någon annan 
frivilligorganisation (exempelvis frivilliga brandkåren, ridklubben, frimurarna eller 
innebandyklubben). Fem av åtta medlemmar hade tidigare varit med i en annan 
frivilligorganisation och då i huvudsak FN-föreningen, FMCK, Hemvärnet, Kyrkans ungdom 
och FBU. 

På frågan om vilka förväntningar som respondenterna hade på hur det skulle vara att vara 
frivillig inom FRG menade några att de inte trodde att det fanns så stort behov av FRG i 
samhället. Några hade förväntat sig att det skulle bli spännande och att de skulle ställas inför 
utmaningar, medan andra hade haft förväntningar om att få lära sig köra terrängbil och 
bandvagn. Några angav att de inte hade haft några förväntningar utan att de bara gick med för 
att få hjälpa till. 

Några av respondenterna menade att när de hade varit ifrån FRG ett tag så skulle de sakna det, 
medan andra menade att det kan vara skönt med en paus då och då. Samtliga uppgav att de 
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skulle tycka det vore tråkigt om de var tvungna att sluta vid FRG. Några påpekade att ”det är 
en del av ens liv nu”. Någon enstaka menade att de skulle söka sig till någon annan liknande 
verksamhet. 

I definitionen på vad en frivilligarbetare är menade huvuddelen att det var att ställa upp för och 
att hjälpa andra. Därutöver framkom: ”en spontan och orädd människa, det ska vara frivilligt, 
tidskrävande, eldsjälar, att kunna sträcka lite på gränserna och att man har ett humanistiskt synsätt”. 

Ingen angav att de såg upp till någon speciell person i FRG, däremot menade flera att de såg 
upp till de flesta som engagerar sig. Samtliga trivdes och kände sig uppskattade av sina kollegor 
inom FRG. 

Några av respondenterna menade att ersättningen som de får för sina insatser i FRG är för låg: 
”man borde få betalning som vilket deltidsbrandmannajobb som helst”, ”det skulle vara kul att få 
ekonomisk ersättning, det skulle fungera som en uppskattning för det man gör” och ”man vill ju inte gå i 
personlig förlust bara för att man ställer upp för samhället då och då”. Utöver dessa tankar menade 
också några att den mindre ersättningen som de får räcker gott och väl som ett tecken på 
uppskattning och att de hade förståelse för varför det inte utgår någon större ersättning. 

Svenska blå stjärnan 

Den genomsnittliga medlemstiden i SBS var 21 år och huvuddelen var inte med i någon annan 
frivilligorganisation. Inte heller hade de tidigare varit med i någon annan frivilligorganisation. 

Flera respondenter menade att de inte hade haft några förväntningar på hur det skulle bli att 
engagera sig i SBS, främst berodde detta på att de ofta gick med i barnaåren och att de då 
eventuellt hade förväntat sig att få arbeta med djur. Några hade trott att det skulle bli 
spännande att engagera sig i SBS. 

Om respondenten hade varit ifrån SBS ett tag menade några att de ”skulle känna ett sug att få 
komma tillbaka”, medan några andra angav att ”det är skönt med en paus då och då”. Några 
menade att det är tråkigt att vara ifrån SBS eftersom att ”man tappar den sociala kontakten”. 
Samtliga angav att de skulle tycka att det vore tråkigt om de skulle vara tvungen att sluta 
engagera sig vid SBS. Några av dem menade att deras engagemang i SBS har blivit en ”livsstil” 
och en del av deras identitet nu och någon förstärkte sitt svar genom att säga ”det skulle vara som 
en del av mitt liv försvann”. 

Att vara en frivilligarbetare definierades olika av respondenterna; ”att göra en insats för samhället, 
att det ska vara frivilligt, att man tar ansvar för samhället och hjälper till, ser mig inte som frivilligarbetare, 

vet inte, att (om jag kan) ställa upp för samhället, och att göra någonting för att man tror på en sak, utan 
betalt”. 

Fyra av sju angav att de inte ser upp till någon speciell individ i SBS, men att de ser upp till de 
flesta som engagerar sig. Samtliga trivdes och kände sig uppskattade av sina kollegor inom SBS. 

Ersättningen som respondenterna får för sitt engagemang i SBS menade flera är mycket viktig: 
”man vill ju inte gå i personlig förlust när man hjälper till”. Endast någon enstaka menade att 
”ersättningen är inte så viktig, det är bara kul att få hjälpa till”. 
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Svenska sjöräddningssällskapet 

Den genomsnittliga medlemstiden i SSRS var 7 år och 80% var inte med i någon annan 
frivilligorganisation och hade inte heller tidigare varit med i någon annan frivilligorganisation. 

När respondenterna gick med i SSRS menade några att de gick in med ”öppna ögon” och att de 
inte hade några direkta förväntningar och ”ska jag vara ärlig så visste jag knappt vad det var” 
svarade någon. Några angav att de hade förväntat sig att få åka båt och medverka vid 
räddningsinsatser till sjöss. Några angav att de hade förväntat sig lite spänning, ”nya vänner” och 
någon hade trott att det skulle vara svårare än vad det var. 

De av respondenterna som hade varit ifrån SSRS ett tag menade att det var skönt med en paus 
då och då. Däremot menade några att de då längtar tillbaka: ”tråkigt att missa några insatser” och 
”jag får abstinens om jag inte får vara med”. Huvuddelen menade att det skulle kännas tråkigt och 
att de skulle känna saknad om de var tvungna att sluta engagera sig i SSRS. Flera menade att 
SSRS hade blivit en del av deras liv nu och någon påpekade att ”frågan är inte aktuell”. 

Flera menade att i definitionen på en frivilligarbetare är att ställa upp frivilligt för att hjälpa 
andra och några menade att det ska ske utan krav på ersättning. Någon påpekade ”att man har 
en meningsfull sysselsättning utöver sitt ordinarie jobb”. 

Ca 80% uppgav inte att de ser upp till någon speciell person inom organisationen, men vissa 
menade att de beundrar de flesta av sina kollegor för deras engagemang. Samtliga trivdes och 
kände sig uppskattade av sina kollegor inom SSRS. 

På frågan om vad de ansåg om ersättningen från SSRS menade flera att det inte behövs någon 
ekonomisk kompensation, medan några menade att ”det vore ju bra om SSRS kunde stå för all 
utrustning och alla kläder kopplade till verksamheten”, ”det känns skönt utan ersättning, då slipper man 
ha samma press på sig som man skulle ha om detta vore ett riktigt jobb”, ”jag gör inte det här för 
pengarna…” och ”jag ser det hela som en hobby, och en hobby får man ju inte betalt för att pyssla med, 
snarare får man betala…”. 
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5. Diskussion 

5.1 Finns det utmärkande karaktäristiska som kännetecknar frivilligarbetare inom 

svensk krisberedskap? 

5.1.1 Frivilliga resursgruppen 

Det finns vissa variabler som indikerar på gemensamma karaktäristiska hos medlemmarna i 
FRG och dessa var hög utbildning (gymnasium eller högre), någorlunda stabil ekonomisk 
situation, en ”livspartner” samt ett ägande av sin bostad. Då det finns vissa specifika, 
gemensamma karaktäristiska ger detta en god indikation på att demografiska variabler (Penner, 
2002) faktiskt kan ha viss inverkan när det gäller frivilligarbetare i denna organisation. För att 
dra en legitim slutsats av denna tolkning bör emellertid ett större statistiskt material samlas in. 

5.1.2 Svenska blå stjärnan 

Medlemmarna i SBS hade en hög utbildning, gymnasium eller högre, och någorlunda stabil 
ekonomisk situation samt ägde sin bostad som relativt starka, gemensamma karaktäristiska. 
Däremot, till skillnad från FRG, fanns inga tydliga resultat som visar på att dessa medlemmar är 
gifta/har en sambo. Det finns vissa indikationer på att speciella demografiska variabler existerar 
(högre utbildning och någorlunda stabil ekonomisk situation), men detta måste statistiskt 
säkerställas innan det går att göra legitima tolkningar. 

5.1.3 Svenska sjöräddningssällskapet 

De mest utmärkande karaktäristiska hos SSRS var högre utbildning (gymnasium eller högre) 
samt att medlemmarna ägde sin bostad, vilket tyder på att dessa två (högre utbildning och 
tendens till någorlunda stabil ekonomisk situation) utgör de mest utmärkande demografiska 
variablerna, vilket även Penner (2002) menade är de vanligaste karaktäristiska hos en volontär. 
Dock bör det även här påpekas att det statistiska underlaget för att dra legitima slutsatser bör 
vara större. 
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5.2 Hur motiverades dagens frivilliga att börja engagera sig i frivilligverksamhet? 

5.2.1 Frivilliga resursgruppen 

Medlemmarna i FRG karaktäriserades av en vilja att ställa upp för samhället på något sätt. 
Eftersom medlemmarna hade en vilja att ställa upp för samhället kan det tolkas som att dessa 
även karaktäriseras av en prosocial personlighet och har egna, personliga värderingar (Penner, 
Fritxsche, Craiger, och Freifeld, 1995; Penner 2002). FRG erbjuder även medlemmarna 
möjlighet att leva upp till sina attribut varför delade organisatoriska attribut och intresseområden 
(Penner, 2002) också kan vara en bakomliggande variabel till det initiala engagemanget. 
Medlemmarna menade att det initiala engagemanget utgjordes av en kombination av ”viljan att 
ställa upp” och ”att bli tillfrågad”, varför även detta (att bli tillfrågad) kan ha inverkat i viss 
utsträckning och även att medlemmarna upplevde att FRG var en seriös organisation och att 
FRG erbjuder en ”bredd av arbetsuppgifter”. 

Resultaten visade även att det fanns en social norm (Penner 2002) hos medlemmarna i FRG som 
”säger” att det är bra att engagera sig i frivilligverksamheter. För det första hade flera av 
medlemmarna någon i sin närhet med anknytning till någon typ av frivilligverksamhet. Detta, 
den sociala normen, påverkar enligt Penner (2002) den enskilda individen/medlemmen att vara 
positiv till sådan verksamhet. För det andra visade omgivningen respondenten en positiv 
inställning till hans/hennes engagemang, vilket ytterligare stärker den sociala normen om att 
det är ”okej” att engagera sig i frivilligverksamhet. Alltså hade den sociala normen troligen 
bidragit till det initiala engagemanget. 

Ingen medlem i FRG trodde att deras tilltro till ett högre väsen hade påverkat dem i valet att 
gå med i FRG. Detta, i kombination med att 75% uppgav att de inte hade någon religiös tro, 
indikerar att personliga övertygelser och värderingar troligen inte har inverkat i valet att gå med, 
eller fortsätta, som frivilligarbetare i denna organisation till skillnad från vad Dovidio, Penner, 
Piliavin, & Schroeder, (2006) påvisat. Snarare visar resultaten det motsatta, nämligen att 
medlemmarna i FRG karaktäriserades av en icke religiös övertygelse. Det bör emellertid 
påpekas att över hälften (60%) av medlemmarna faktiskt hade en tro på ett ”högre väsen”, men 
att detta troligen ändå inte hade inverkat på något sätt. 

Medlemmarna i FRG bedöms inte ha initierat sitt medlemskap på grund av någon 
situationsbetingad händelse. Denna tolkning bedöms vara legitim eftersom ingen specifik 
situation hade utlöst engagemanget, utan medlemmarna hade istället blivit påverkade av andra 
situationer, vilket hade bidragit till deras initiala engagemang. 

5.2.2 Svenska blå stjärnan 

I huvudsak menade medlemmarna att de hade sökt sig till SBS på grund av att SBS delade deras 
intressen; nämligen djur och lantbruk. Därför torde detta, organisationens intresseområden och 
attribut (Penner, 2002), utgöra den starkaste variabeln till det initiala engagemanget i SBS. 
Ytterligare en bidragande faktor som kan ha haft viss betydelse för det initiala engagemanget 
identifierades; nämligen att SBS erbjuder utbildningar. 

I SBS är den sociala normen ännu mer påtaglig än i FRG. Medlemmarnas omgivning var 
mycket positiva till respondenternas engagemang i SBS. De flesta i omgivningen var också 
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själva engagerade i någon frivilligverksamhet, vilket ger signaler om att det är ”okej” att 
engagera sig. Det blir extra tydligt när huvuddelen uppgav att de tror att deras omgivning har 
påverkat dem att gå med i SBS. Då samtliga medlemmar uppgav att de tror att deras kollegor är 
med av liknande anledningar som de själva anses även detta stärka den sociala normen. Den 
sociala normen (Penner, 2002) hos medlemmarna i SBS bedöms därför vara stark och inverkar i 
allra högsta grad till det initiala engagemanget. 

Resultaten ger en god indikation på att medlemmarna inte har gått med i SBS på grund av en 
religiös övertygelse. Det bör däremot påpekas att 71% angav att de trodde på ett högre väsen, 
vilket indikerar på en möjlig gemensam nämnare. Däremot trodde inte medlemmarna att detta 
hade påverkat dem att gå med i SBS. Personliga övertygelser och värderingar anses därför inte utgöra 
en variabel till ett initialt, eller fortsatt, medlemskap i denna organisation till skillnad från vad 
Dovidio, Penner, Piliavin, & Schroeder, (2006) påvisat i sin forskning. 

Någon situationsbetingad händelse bedöms inte ha inverkat på medlemmarnas initiala 
engagemang, eftersom medlemmarna själva inte uppgav detta som någon anledning. 
Medlemmarna uppgav däremot att de på något sätt blivit kontaktade av SBS, varpå ett intresse 
hade väckts. 

5.2.3 Svenska sjöräddningssällskapet 

Till SSRS sökte sig medlemmarna främst på grund av att organisationen delade deras intresse 
för sjö- och båtliv. Resultaten indikerar därmed på att delade organisatoriska intresseområden och 
attribut (Penner, 2002) är den förklaringsmodell som bäst överensstämmer med ett initialt 
engagemang i denna organisation. Medlemmarna karaktäriserades även av en vilja att hjälpa till, 
vilket indikerar en prosocial personlighet (Penner, 2002). Det finns även indikationer på en stark 
bakomliggande social norm. Samtliga i respondenternas omgivning var positiva till deras 
engagemang, vilket bidrog till att de kände sig accepterade av sin omgivning som 
frivilligarbetare. Det verkade även som att omgivningen uppmuntrade till sådant beteende. 
Detta i kombination med att respondenterna kunde applicera sina egna motiv till engagemang i 
SSRS på sina kollegors anses därför utgöra starka argument till att social norm uppmuntrar till 
att engagera sig frivilligt, vilket även Penner (2002) menar kan utgöra en stark bakomliggande 
variabel. 

Huvuddelen av medlemmarna i SSRS var inte religiösa, men trodde på ett högre väsen. Dock 
visar resultaten att medlemmarna inte trodde att detta hade inverkat i det initiala 
medlemskapet. Det är därför rimligt att anta att personliga övertygelser och värderingar inte 
utgör en viktig variabel vid ett initialt eller fortsatt medlemskap i SSRS, men det måste 
emellertid poängteras att 85% faktiskt trodde på ett högre väsen. Inte heller här verkar Dovidio, 
Penner, Piliavin, & Schroeders forskning (2006) vara applicerbar på denna organisationstyp. 

Inte heller i SSRS hade någon specifik situation utlöst det initiala engagemanget. Flera 
medlemmar menade dock att de sökte sig till SSRS på grund av ”slumpen”, dvs. i samband med 
att någon från SSRS gjorde dem intresserade att gå med. Då det inte föreligger några speciella 
belägg för att någon specifik situation hade initierat engagemanget i SSRS bedöms att 
situationsfaktorer inte spelar en avgörande roll för detta. 
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5.3 Hur motiveras dagens frivilliga att fortsätta engagera sig i frivilligverksamhet? 

5.3.1 Frivilliga resursgruppen 

Det är rimligt att anta att respondenterna har identifierat sig som frivilligarbetare eftersom att de 
fortsätter att engagera sig i FRG. Penner menar (2002) att de olika komponenterna som ingår i 
en rollidentifieringsprocess är upplevda förväntningar, tidigare erfarenheter och förebilder. 
Resultatet visade att komponenten ”förebilder” var av signifikans, då flera medlemmar uppgivit 
att de ”ser upp till de flesta som engagerar sig”. Det finns även indikationer på att medlemmarnas 
förväntningar på ett engagemang i FRG även har blivit införlivade varför troligen detta är av 
signifikans. 

Det var också tydligt att respondenterna trivdes och tyckte att det är roligt att vara med i FRG 
och därför utgör troligen trivsel en viktig variabel i ett fortsatt engagemang. Därtill skall 
tilläggas att respondenterna menade att en stor motivator till fortsatt engagemang är den 
tacksamhet som de får efter en insats. Även den sociala interaktionen med andra verkade utgöra 
en viktig variabel då kamratskapet värderades högt av flera. Utöver dessa menade de även att de 
fortsätter att engagera sig för att de fortfarande känner att de vill hjälpa till i samhället, vilket 
indikerar att en prosocial personlighet påverkar. 

Då huvuddelen även hade en positiv inställning till organisationen och att medlemmarnas 
delaktighet i organisationens insatser var mycket höga, anses att medlemmarna är hängivna och 
nöjda med organisationen. Därför kan det tolkas som att medlemmarna har en mycket bra 
relation till organisationen varför detta kan utgöra en viktig variabel i ett fortsatt engagemang. 
Det bör emellertid poängteras att vissa negativa attribut även identifierades, dock antas att det 
positiva som medlemmarna upplevde med FRG överträffar det negativa eftersom 
medlemmarna fortsätter att engagera sig. 

Då medlemmarna uppgav att deras kollegor troligen är med av liknande anledningar som de 
själva indikerar detta att de identifierar sig med sina kollegor i FRG, vilket betyder att dessa 
troligen delar kollegornas uppfattning om att det är ”okej” att engagera sig frivilligt. Därför 
verkar det som att den sociala normen även inverkar till ett fortsatt engagemang. 

5.3.2 Svenska blå stjärnan 

Medlemmarna i SBS uppgav att de initialt förväntade sig att de skulle få arbeta med djur, vilket 
(troligen) med råge har blivit införlivat. De uppgav även att de ser upp till de flesta medlemmar 
i SBS. Därför kan det tolkas som att det är dessa två (upplevda förväntningar och förebilder) 
utgör viktiga komponenter i enligt Penners (2002) ”rollidentifieringsprocess”. 

Resultaten visar även att medlemmarna fortsatte att engagera sig på grund av att de tycker att 
det är roligt. Därför är det rimligt att anta att trivsel är av största vikt för ett fortsatt 
engagemang. Det framkom även att utbildningarna som SBS erbjuder kan verka för ett fortsatt 
engagemang, varför denna typ av belöning kan vara motiverande. Det verkade även som att 
prosocial personlighet var av betydelse då medlemmarna uppgav att det är kul och givande att 
få hjälpa till i samhället. 

De flesta i SBS utryckte sig i huvudsak positivt om organisationen, dock menade några att det 
finns vissa brister i ledningen. Trots detta fortsatte medlemmarna att engagera sig, varför 
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missnöjet med ledningen inte tycktes påverka respektive medlems relation med organisationen, 
kanske finns det andra positiva sidor som väger upp eventuellt sådant missnöje. Att 
medlemmarna överlag är positiva till SBS i kombination med en hög delaktighet i dess 
aktiviteter gör att även relationen med organisationen troligen utgör en viktig del för ett 
fortsatt engagemang. 

5.3.3 Svenska sjöräddningssällskapet 

De mest utmärkande variablerna som enligt Penner (2002) ingår i en rollidentifieringsprocess är 
för SSRS ”förebilder” och ”upplevda förväntningar”. Detta motiveras främst av att 
medlemmarna uppgivit att de ”beundrar de flesta kollegorna” och att förväntningarna att ”få 
åka båt” och ”få vara ute på sjön” i allra högsta grad är införlivade. 

Medlemmarna i SSRS fortsatte även att engagera sig eftersom att de tycker att det är kul att få 
göra en insats och hjälpa till, vilket indikerar på prosocial personlighet och också på någon typ 
av belöning (kul och tacksamhet). Det tycktes även som att de utbildningar som SSRS ger 
inbjuder till visst intresse för att fortsätta engagera sig. 

Huvuddelen av medlemmarna i SSRS var positiva till vad organisationen står för, däremot 
fanns ett missnöje bland flera gentemot ledningen. Trots detta var medverkandegraden i 
verksamhetens aktiviteter hög, varför missnöjet med organisationen inte tycks inverka på 
medlemmarnas engagemang. Det tolkas som att ledningens delaktighet i verksamheten inte 
utgör någon större prediktor för fortsatt engagemang bland organisationens medlemmar. 
Sammantaget tolkas det som att medlemmarna är relativt nöjda, med undantag för ledningen, 
med organisationen samt att de är hängivna den. Därför kan denna relation med organisationen 
utgöra en viktig del för ett fortsatt engagemang. Anmärkningsvärt att poängtera är att 
uppfattningen om ledningen inte tycktes inverka till någon större del i ett fortsatt engagemang. 

5.4 Vilka faktorer påverkar dagens frivilliga att ”ta steget” att bidra vid en skarp insats? 

5.4.1 Frivilliga resursgruppen 

Medlemmarna i FRG angav att de är med vid de skarpa insatserna eftersom de vill vara med 
och hjälpa andra, vilket tolkas som att de enligt Penner (2002) har en prosocial personlighet. Det 
bör även tilläggas att andra variabler kan inverka, som exempelvis tacksamheten medlemmarna 
får efter en insats, vilket bedöms fungera som en typ av belöning och motivator för fortsatt 
engagemang. Några angav även att de anser sig inneha tillräcklig kompetens för att bidra vid en 
skarp insats, vilket indikerar att medlemmarnas självförtroende och engagemang stärkts av de 
utbildningar som FRG har erbjudit. Det är viktigt att poängtera att även utbildningarna 
fungerade som en typ av belöning för medlemmarna och att dessa kan ha viss inverkan på ett 
aktivt engagemang. 

5.4.2 Svenska blå stjärnan 

Att medlemmarna engagerade sig aktivt i SBS antas främst bero av prosocial personlighet, vilket 
enligt Penner (2002) karaktäriseras av medlemmarnas vilja att hjälpa till. Det framkom även att 
djupare förståelse utgör en av variablerna till fortsatt engagemang och karaktäriserades av en, 
enligt Clary et al., (1998), vilja att applicera sina kunskaper i praktiken. Därtill verkar det som 
att spänningen kan vara en bidragande faktor, vilket kan tolkas som en typ av belöning. Det är 
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även rimligt att anta att medlemmarna fortsätter att engagera sig eftersom att de då får utöva sitt 
intresse, vilket innebär att det delade intresset med organisationen också kan inverka för fortsatt 
engagemang. 

5.4.3 Svenska sjöräddningssällskapet 

Medlemmarna i SSRS karaktäriserades främst av en prosocial personlighet då de uppgav att den 
största anledningen till deras aktiva engagemang i SSRS utgörs av deras vilja att hjälpa andra. 
Eftersom medlemmarna är med i SSRS på grund av sitt intresse att vara ute på sjön och köra 
båt anses även organisationens intresseområden och attribut vara en starkt bidragande variabel i 
ett aktivt engagemang, eftersom att det är endast då som de får möjlighet att göra det. Detta, att 
köra båt och vara ute på sjön, tolkas därmed även som en typ av belöning. 

5.5 Den generella ”frivilligprofilen” 

5.5.1 Volontärrelaterade motiv 

Inga specifika volontärrelaterade motiv angavs för det initiala medlemskapet i respektive 
organisation. Däremot var den sociala interaktionen med likasinnade viktig för det fortsatta 
engagemanget. Även utbildningarna som organisationerna erbjuder var viktiga, varför motivet 
djupare förståelse också är en viktig variabel. 

5.5.2 Prosocial personlighet 

Samtliga respondenter hade en prosocial personlighet. Detta karaktäriserades främst av 
respondenternas vilja att hjälpa till i samhället, dvs. att hjälpa andra individer eller djur. 
Däremot framkom inga resultat som kunde styrka den empatiska delen. En prosocial 
personlighet är dock en av de viktigaste delarna till ett initialt och fortsatt engagemang i dessa 
organisationer. 

5.5.3 Personliga övertygelser & värderingar 

Organisationerna karaktäriserades inte av en religiös tillhörighet. Däremot menade mer än 
hälften att de hade en tro på ett högre väsen, men menade dock att detta inte hade inverkat till 
deras initiala medlemskap. Då huvuddelen av medlemmarna faktiskt hade en tilltro till ett 
högre väsen utgör detta en gemensam nämnare. Dock kan det tolkas som att detta inte hade 
avgjort det initiala medlemskapet, men att det kan ha inverkat. Denna del har troligen mindre 
betydelse för ett initialt medlemskap i dessa organisationer. 

5.5.4 Demografiska variabler 

Huvuddelen av respondenterna hade en högre utbildning, varför detta kan vara en gemensam 
nämnare, och huvuddelen arbetade och ägde sitt eget boende, varför även dessa utgör starka 
gemensamma nämnare. 

5.5.5 Social norm 

Respondenternas omgivning var positiv till deras engagemang i en frivilligorganisation. I vissa 
fall finns indikationer på att det är en självklarhet i deras omgivning att engagera sig frivilligt. 
Respondenterna kände sig därtill uppskattade av sina kollegor inom organisationen. Detta 
innebär att social norm troligtvis inverkar till ett initialt och fortsatt engagemang. 
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5.5.6 Situationsfaktorer 

Enstaka respondenter angav att de hade blivit påverkade av enskilda händelser, som ledde till att 
de sökte sig till en frivilligorganisation Dessa händelser inverkade på respondenternas val att 
börja engagera sig, men avgjorde det inte. Då de flesta inte hade varit med om någon specifik 
händelse som hade avgjort att de började engagera sig anses situationsfaktorer inte kunna 
appliceras på dessa organisationer. 

5.5.7 Organisatoriska attribut & intresseområden 

Organisationernas olika verksamheter inverkade i allra högsta grad på till vilken organisation 
respondenterna valde att ansluta sig. De inverkade även på deras fortsatta engagemang då det 
oftast är de organisationsspecifika aktiviteterna som respondenten medverkar för som 
exempelvis djur- och båtintresse. Respondenterna angav även att de tyckte att det är ”kul” att 
vara med, vilket ytterligare stärker det fortsatta engagemanget. 

5.5.8 Relation med organisationen 

Trots att det finns vissa spår av missnöje gentemot organisationerna medverkade medlemmarna 
i mycket stor utsträckning i organisationernas aktiviteter. Detta i kombination med en relativt 
lång medlemstid gör att denna relation kan anses vara viktig för det fortsatta engagemanget. 

5.5.9 Rollidentitet 

Det finns tydliga tecken på att respondenterna hade identifierat sig som frivilligarbetare: 

� Respondenterna kunde i mycket stor utsträckning applicera sina egna värderingar 
angående frivillighet på sina kollegor, vilket bidrar till en känsla av gemenskap och 
identitet. 

� Samtliga respondenters förväntningar var med stor sannolikhet infriade, varför även 
detta bidrar till en stark rollidentitet. 

� Huvuddelen menade att det inte finns några specifika förebilder inom organisationerna, 
men att de ser upp till flertalet av organisationernas medlemmar. 

� Medlemmarna medverkade i organisationernas verksamheter i hög utsträckning. 

� Samtliga trivdes. 

� Samtliga kände sig uppskattade av sina kollegor. 
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5.5.10 Belöning 

Vad gäller ett fortsatt engagemang har  en ny variabel identifierats i denna studie, nämligen 
belöning. Denna inverkade, i större eller mindre utsträckning, till varför respondenterna 
fortsätter att engagera sig. Belöning utgörs av: 

� Tacksamheten som respondenterna får efter avslutad insats. 

� Ekonomisk kompensation som vissa respondenter får för sina insatser. 

� Utbildningar som respondenterna får. 

� Delaktighet i organisationens verksamheter som exempelvis att få möjlighet att köra 
bandvagn, köra båt, arbeta med djur etc.  

� Spänningen som medlemmarna får vara med om. 

 

5.5.11 Sammanfattning 

De mest utmärkande variabler som kunnat påvisas i denna studie är: 

� Vid initialt engagemang: prosocial personlighet, social norm och organisatoriska attribut 
och intresseområden. 

� Vid fortsatt engagemang: volontärrelaterade motiv, prosocial personlighet, social norm, 
organisatoriska attribut och intresseområden, relationen med organisationen samt en ny 
del; belöning. 

Av mindre vikt var personliga övertygelser och värderingar samt situationsfaktorer. 

5.6 Rekommendationer 

Syftet med denna studie var att ge frivilligorganisationer ett verktyg för att kvalitetssäkra 
rekryteringen av nya medlemmar, att motivera medlemmarna att bli mera aktiva samt att 
behålla dagens medlemmar. Följande föreslås därför: 

1. Då det initiala engagemanget i dessa organisationer inte hade initierats av individen 
själv, utan att denne blivit ”övertalad” att börja engagera sig anses detta utgöra en viktig 
del av rekryteringsprocessen. Att införa någon typ av belöning till varje medlem som 
lyckas värva en ny aktiv medlem kan därför kanske ge önskat resultat. 

2. Flera medlemmar visste inte om att just denna frivilligorganisation fanns, eller att denna 
var intresserad av nya medlemmar. Därför är marknadsföringen av dessa organisationer 
troligen undermålig. Att rikta sig till rätt målgrupp kan därför ge resultat. Därför bör 
marknadsföringen i huvudsak rikta in sig på målgruppen med de utmärkande 
demografiska dragen. Marknadsföringen kan med fördel också visa på vilka eventuella 
belöningar som exempelvis tacksamhet, ekonomisk kompensation, köra båt, 
utbildningar etc. som just den organisationen kan ge. 

3. För att säkerställa framtidens behov av nya medlemmar är det också viktigt att inrikta 
sig på de yngre. Att medverka vid mässor och temadagar kopplade till skol- och 
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fritidsverksamhet kan därför vara ett sätt. Marknadsföring via Internet kan också vara ett 
sätt att nå denna målgrupp. 

4. Det är viktigt att rikta sig till rätt målgrupp. Som exempel kan nämnas att om SBS vill 
rekrytera nya medlemmar bör dessa rikta sig mot personer med intresse för djur och 
lantliv. Denna målgrupp kan hittas på flera olika ställen så som ridskolor, 
landbruksskolor, bondgårdar etc. 

5. Det är viktigt att behandla sina medlemmar väl, då detta tydligen bidrar till 
ryktesspridningen om organisationen. Om medlemmarna upplever att organisationen 
fungerar bra och är tillfredställda med dess ledning kommer de sannolikt också att tala 
väl om organisationen och vice versa. 

6. För ett fortsatt engagemang är det viktigt att medlemmarna trivs och känner sig 
uppskattade. Därför är det viktigt att satsa resurser på just detta. Att ge beröm och 
uppmärksamma medlemmarna för deras insatser kan därför inverka på trivseln. Någon 
specifik lösning på detta finns inte, utan måste hanteras för varje enskilt fall i de olika 
organisationerna. 

7. Att ge medlemmarna belöningar verkar vara en bidragande faktor till fortsatt 
engagemang, men också till engagemang i skarpa insatser. Särskilt viktigt är att visa 
medlemmarna tacksamhet efter avslutad insats, men också att ge dem adekvata 
utbildningar. 

8. Det är också viktigt att låta medlemmarna delta i verksamheten på deras egna villkor. 
Av rent praktiska skäl kan organisationerna inte låta flertalet medlemmar bli exempelvis 
bandvagnsförare, då någon också måste ta hand om den övriga verksamheten. Däremot 
är det viktigt att från organisationernas sida undersöka medlemmarnas önskemål och på 
så sätt försöka nå dem. Därför föreslås att medlemmarna frekvent erbjuds samtal där 
varje medlem kan framlägga sina önskemål. 

9. För att få medlemmar som aktivt bidrar till organisationens verksamheter kan ett 
kontrakt skrivas. I detta kan olika krav framställas på aktivitetsnivå för att få ta del av 
organisationens olika belöningar. Det bör också finnas flera olika aktivitetsnivåer för 
medlemmar som av olika skäl kan ställa upp mer eller mindre. Dessa bör då tilldelas 
belöningar i förhållande till aktivitetsnivå. 

10. Att arbeta med teambuilding har visats vara bra av flera skäl, dels för att välkomna nya 
medlemmar och dels för att stärka det redan existerande teamet. Detta kan därför med 
fördel även användas i dessa organisationer.  

11. Att ge vissa medlemmar utökat ansvar i organisationen kan berika både medlemmens 
och organisationens intressen. Det är därför viktigt att förespråka sådana typer av 
engagemang. 

12. Att införa någon typ av skattereduktion i inkomstdeklarationen för de medlemmar som 
deltar aktivt vid de skarpa insatserna skulle kunna bidra till ett högre engagemang vid 
dessa. 
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5.7 Validitet & Reliabilitet 

5.6.1 Validitet 

5.6.1.1 Intern validitet 

När denna studie påbörjades hade författaren ingen erfarenhet av frivilligorganisationer eller 
liknande verksamheter. Därför bedöms att förförståelse inte har påverkat studien i någon 
negativ riktning, utan snarare resulterat i ett högre mått av objektivitet. 

I samarbete med MSB bestämdes att tre frivilligorganisationer skulle undersökas; Frivilliga 
resursgruppen, Svenska blå stjärnan och Svenska sjöräddningssällskapet. Anledningen till tre 
frivilligorganisationer var att söka genomföra en jämförande studie för att eventuellt kunna 
påvisa samband mellan dessa, vilket skulle kunna öka generaliserbarheten av en frivilligprofil. 
Därefter kontaktades respektive organisation varpå fyra, två vid FRG, olika kontaktpersoner 
tilldelades. Dessa fick sedan i uppgift att utifrån två givna kriterier själva välja ett representativt 
urval från respektive organisation. Då författaren inte själv via ett slumpmässigt urval har 
kunnat välja kan detta ha inverkat negativt med tanke på studiens validitet. Däremot har 
samtliga respondenter uppfyllt de angivna kriterierna, vilket ökar validiteten. Då respektive 
kontaktperson inte har någon typ av vinstintresse i studien bedöms det även att dessa troligen 
inte medvetet valt ut de bäst lämpade medlemmarna för att styra resultatet i studien. 

Att vara objektiv i tolkningen av resultat är svårt både på grund av att författaren styrs av sitt 
eget verk på vissa specifika förförståelser. Av diskussionen ovan att döma bedöms dock den 
interna validiteten i denna studie vara förhållandevis hög. 

5.6.1.2 Extern validitet 

För att öka generaliserbarheten har studien genomförts vid tre olika frivilligorganisationer 
kopplade till svensk krisberedskap och resultaten har först analyserats enskilt. Detta menar 
författaren ger en generaliserad bild av en frivilligarbetare i svensk krisberedskap med avseende 
på särskilda karaktäristiska och andra gemensamma nämnare, varför den externa validiteten i del 
två kan sägas vara förhållandevis hög. Dock utgörs undersökningen inte av ett tillräckligt stort 
statistiskt underlag för att kunna påvisa statistisk signifikans, varför detta kan inverka negativt på 
den externa validiteten. Däremot finns tydliga data som indikerar på vissa gemensamma 
nämnare, vilket anses höja den externa validiteten. 

5.6.2 Reliabilitet 

Studien genomfördes via telefon på grund av olika anledningar. Detta kan ha inverkat på 
reliabiliteten med anledningen av att vissa signaler så som kroppsspråk och liknande inte har 
kunnat bedömas. Däremot har vissa variabler kunnat elimineras eftersom medlemmarna har 
intervjuats i för dem bekanta miljöer, oftast sina hem eller arbetsplatser. Inte heller har 
intervjuareffekten kunnat inverka i någon större omfattning, varför reliabiliteten ändå kan 
bedömas som förhållandevis hög. Reliabiliteten bedöms även som förhållandevis hög med 
anledning av att författaren genomförde en förstudie i syfte att stödja författaren i utformningen 
av intervjumallen. 
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5.8 Etiska överväganden 

Vid initial kontakt med respondenterna förklarades syftet med studien. Vid intervjutillfället 
informerades respondenten om att intervjun var frivillig att genomföra, att respondenten när 
som helst kunde avbryta intervjun och att respondenten var garanterad full anonymitet och 
konfidentialitet. Respondenten blev även tillfrågad om denne hade några frågor innan 
intervjun påbörjades. Efter intervjun informerades respondenten att ha/hon var välkommen 
att, via informerad kontaktväg, ta kontakt med författaren om respondenten hade några 
ytterligare frågor som inte hade framkommit under intervjutillfället. Då ingen respondent hade 
några invändningar under intervjun, att intervjuerna blivit positivt bemötta av respondenterna 
samt att de forskningsetiska principerna är uppfyllda (informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet) (Codex, 2010) anses studien uppfylla hög etisk 
kvalité. 

5.9 Förslag på fortsatt forskning 

För att undersöka om det finns en frivilligprofil i svensk krisberedskap bör kvantitativa studier 
inom fler frivilligorganisationer genomföras. Dessa bör också kompletteras med studier med 
syftet att särskilja specifika anledningar till initialt och fortsatt frivilligarbete. 

Frivilligorganisationer kostar pengar att driva. Oftast är dessa finansierade med statliga medel. 
För att effektivisera kostnaden för framtidens frivilligorganisationer är det viktigt att i huvudsak 
säkerställa rekryteringen av individer som kommer att delta aktivt i organisationernas 
verksamheter. Därför är det viktigt att genomföra studier som undersöker varför mindre aktiva 
medlemmar väljer att vara det. Det skulle också vara intressant att genomföra studier av 
förändringen av engagemanget i frivilligorganisationer över tid. Detta skulle kunna utgöra en 
indikator på hur framtidens frivilligorganisationer bör struktureras. 
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Bilaga 1. Intervjuformulär 
Informera Respondenten om: 

- Studiens övergripande syfte. 
- Att intervjun tar cirka 30 minuter. 
- Att intervjun är frivillig & konfidentiell. 
- Att respondenten har rätt att avbryta, närsomhelst. 

Demografiska variabler 

  M    K 

1. Kön:     
2. Ålder: ____år 
3. Utbildningsbakgrund (högst uppnådda examen):   

Grundskola    Gymnasium   

Komvux    KY-utb   

Högskola/universitet   Annan_____________________  

4. Arbetssituation: 

Studerar    Arbetar  ____%  

Arbetssökande    Pensionär   

Sjukskriven    Annan _____________________ 

5. Social status:   

Singel     Gift   

Sambo    Änka/änkling   

Särbo   

6. Boendesituation: 

Hyresrätt    Bostadsrätt   

Villa    Bostadslös   

Hemmaboende  

 

7. Tid som frivilligarbetare i (organisationens namn) organisation: ____år 
 



 

8. Är du idag medlem i annan frivilligorganisation:     JA  NEJ  

a. (Om JA), vilken/vilka? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

9. Tidigare medlem i annan frivilligorganisation:  JA  NEJ  

a. (Om JA), vilken/vilka? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Personliga övertygelser & värderingar 

10. Är du religiös? 
 

JA   NEJ  
 

a. (Om ja) Tror du att detta kan ha påverkat ditt val i att bli frivilligarbetare i 
(organisationens namn)? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

11. (Om nej på 13) Tror du på något ”högre väsen”? 
 

JA   NEJ  
 

a. (Om ja) Tror du att detta kan ha påverkat ditt val i att bli frivilligarbetare i 
(organisationens namn)? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Social norm 

12. Har/är någon i din närhet (familj, vänner, arbetskollega) med i någon frivilligorganisation? 

JA   NEJ  

a. (Om ja) Vilken?  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

b. (Om ja) Har de påverkat dig i ditt beslut att bli friviligarbetare? 



 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
c.  (Om nej) Varför tror du att de inte engagerar sig i frivilligverksamhet? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

13. Vad anser din omgivning om att du är frivilligarbetare? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

14. Varför tror du att dina kollegor inom organisationen är aktiva? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Relation med organisationen 

15. Av (organisationens namn) totala aktiviteter (möten, utbildningar, träffar, insatser), hur stor del 
medverkar du i? (i procent) ____% 

 
16. Hur ofta medverkar du i organisationens skarpa insatser? (i procent, av totalt antal insatser) 

____% 
 

17. Vad är det bästa med att vara med i (organisationens namn)? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

18. Vad är det sämsta med att vara medlem i (organisationens namn)? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

19. Vad anser du om (organisationens namn) som organisation? – Bra/dåligt? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

 



 

Volontärrelaterade motiv 

20.  Varför valde du att börja engagera dig i (organisationens namn)? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

21.  Varför fortsätter du att engagera dig i (organisationens namn)? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

22. Du ingår ju i en ”beredskapsgrupp” i (organisationens namn), varför valde du att vara 
delaktig i den? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

23. Vad anser du är den bästa belöningen med att arbeta som frivilig inom (organisationens 
namn)? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

24. Vad skulle kunna få dig att sluta engagera dig i (organisationens namn)? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Situationsfaktorer 

25. (Formulera försiktigt, R kan ha varit med om något traumatiskt) Kan du påminna dig om 
någon händelse som haft betydelse till att du valde att engagera dig i (organisationens 

namn)?   JA  NEJ  
 

a. (Om ja) Vill du berätta lite mer om det?  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 



 

Organisatoriska attribut & intresseområden 
26. Varför valde du just (organisationens namn)? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
Rollidentifiering 

27. Vad är din roll inom (organisationens namn) – Trivs du med din roll i organisationen? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

28. Vilka förväntningar hade du (innan du valde att engagera dig) på att vara frivillig i 
(organisationens namn)? – Är dina förväntningar upplevda? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

29. Finns det några/någon människa inom organisationen som du beundrar, ser upp till 
eller har som förebild? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

30. När du har varit ifrån (organisationens namn) ett tag, hur känns det då? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

31. Hur skulle det kännas om du var tvungen att sluta ”arbeta” som frivillig vid (organisationens 
namn)? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

32. Vad innebär det ”att vara frivilligarbetare” för dig? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

 



 

33. Hur tror du att dina ”kollegor” i (organisationens namn) ser på dig? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

34. Vad anser du om ersättningen från (organisationens namn)? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Övriga frågor 
 

35. Känner du att jag har missat att ställa någon fråga angående ditt engagemang? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 

Har du några frågor eller eventuella kompletteringar, är du välkommen att höra av dig per telefon! 

 



 

Bilaga 2. Formulär för transkribering av intervjudata 
Tabell 5 Formulär för transkribering av intervjudata, ett formulär/fråga. 

Fråga Respondent Organisation Svar 

 1 FRG  

 2 FRG  

 3 FRG  

 4 FRG  

 5 FRG  

 6 FRG  

 7 FRG  

 8 FRG  

 9 SBS  

 10 SBS  

 11 SBS  

 12 SBS  

 13 SBS  

 14 SBS  

 15 SBS  

 16 SSRS  

 17 SSRS  

 18 SSRS  

 19 SSRS  

 20 SSRS  

 21 SSRS  

 22 SSRS  

 23 SSRS  

 

 


