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Sammanfattning 

Bakgrund I mitten på 2010-talet befann sig runt 65 miljoner människor på flykt runt om 

i världen på grund av krig, katastrofer och väpnade konflikter. Många människor flydde 

för sina liv och sökte skydd och fristad i Europa och Sverige. På lokal nivå anlitades ofta 

rödakorskretsar i det humanitära bemötandet och omhändertagandet av dessa människor. 

Delvis var detta en ny situation och erfarenhet för frivilligarbetare. Syfte Syftet med 

forskningsprojektet var att undersöka hur frivilliga beskriver och resonerar kring lokala 

och globala utmaningar relaterade till demografiska förändringar, med fokus på personer 

som är på flykt och är i behov av humanitära frivilliginsatser. Metod Data har samlats in 

via fokusgruppsintervjuer i tre olika kretsar i Mellansverige. Intervjuerna genomfördes på 

tre olika nivåer i varje krets, med frivilliga, frivilligledare och kretsstyrelse. Resultat De 

transkriberade intervjuerna analyserades tematiskt och följande teman identifierades; 

Erfarenheter från flyktingströmmen 2015, Kärnan i frivilligt arbete inom Svenska Röda 

Korset, Förvalta och bevara, men också tänka nytt, Tredje sektorns betydelse och 

frivillighet under ansvar, Tankar framåt och fortsatt arbete i rödakorskretsarna. 

Slutsatser och framåtblickar Några paradoxer och framtida utmaningar identifierades. 

Utmaningarna tycks ligga i att kunna överbrygga och tänka ”både och” i stället för 

”antingen eller” vad gäller frivilligas traditionella villkor i relation till vad som kan 

utvecklas, i en tid där frivilligverksamhet kommer att få en alltmer betydande roll i det 

svenska samhället. 

Nyckelord Röda Korset, frivilliga, frivillighet, lokal, global, migration, global 

omvårdnad 
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Förord 

Röda Korsets Högskola tillhör världens största humanitära katastroforganisation, Röda 

Korset. Som ett led i högskolans utveckling och implementering av profilområdet global 

omvårdnad med utgångspunkt i en humanitär och global inriktning, har ambitionen med 

föreliggande forskningsprojekt varit tudelat. Dels så har syftet varit vetenskapligt för att 

söka svar på hur frivilliga inom Svenska Röda Korset resonerar kring frivillighet, och 

dels så har syftet varit att stärka banden mellan högskolan och rödakorsrörelsen då vi 

delar flera beröringspunkter. Forskningsprojektet har kunnat genomföras tack vare 

forskningstid från Röda Korsets Högskola och ekonomiskt stöd från Svenska Röda 

Korset. Detta genom förankring hos tidigare enhetschef Tamara Spiric för Nationella 

avdelningen och nuvarande enhetschef Jacob Ingelgren för Föreningsutveckling. Vidare 

har Marita Rodriguez, tematisk rådgivare, Frivillighet, banat vägen för den datainsamling 

som har genomförts under våren 2018. Hon har också generöst delat med sig av sina 

kunskaper kring frivilliga och faktagranskat föreliggande forskningsrapport. 

Dataanalysen har utförts på ett systematiskt och ambitiöst sätt av Charlotta Tegnestedt 

som är högskoleadjunkt vid Röda Korsets Högskola. Utan rödakorskretsarna och de 

frivilligas medverkan hade det inte varit möjligt att genomföra detta forskningsprojekt 

vilket jag är evigt tacksam för. Med kunskap om hur frivilliga inom Svenska Röda Korset 

beskriver och resonerar kring sitt engagemang, motivation och drivkraft borde det vara 

möjligt att rekrytera, utbilda, stödja och behålla frivilliga som rödakorsrörelsen lokalt och 

globalt till stor del bygger sin verksamhet på. 

 

Huddinge, i april 2019 

Jessica Holmgren 

Forskningsprojektledare och docent i omvårdnad 

Röda Korsets Högskola 

Hälsovetenskapliga Institutionen 
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Inledning 

Uppdrag 
2016 tog jag kontakt med Svenska Röda Korsets huvudkontor och fick möta 

enhetschefen Jacob Ingelgren för Föreningsutveckling. Detta var början på ett samarbete 

med fokus på frivilliga och frivillighet kopplat till de globala och demografiska 

förändringar som rådde relaterade till krig och väpnade konflikter runt om i världen. Efter 

att jag hade presenterat min forskningsidé och den blivit förankrad hos sakkunnig i 

forskning Malin Gawell, tilldelades jag ekonomiskt medel från Svenska Röda Korset. Det 

fanns ett intresse från Svenska Röda Korset att få en mer kvalitativ bild av hur frivilliga 

beskriver och resonerar kring frivillighet. Detta inte minst eftersom rörelsen höll på att 

utforma en frivillighetspolicy. En formell avsiktsförklaring och en tidsplan upprättades 

mellan Röda Korsets Högskola och Svenska Röda Korset. För att säkerställa att 

forskningsprojektet skulle bedrivas på ett etiskt korrekt sätt enligt svensk lagstiftning 

ansökte jag om etiktillstånd från Etikprövningsnämnden (Dnr 2017/2556-31/5). 

Datainsamlingen genomfördes under våren 2018 tack vare Marita Rodriguez kunskap om 

och kontaktnät i frivilligorganisationen, där hon agerade ”gate keeper” i val av och 

kontakt med kretsar som kunde inkluderas i forskningsprojektet. 

Bakgrund 

I mitten på 2010-talet befann sig drygt 65 miljoner människor på flykt i världen 

(www.unhcr.org). En del av dessa människor har tagit sin tillflykt till Europa från länder 

som Syrien, Eritrea, Irak och Afghanistan. Människorna söker skydd och trygghet i form 

av asyl bland annat i Sverige. 164 531 personer har sökt asyl i Sverige sedan 2015 fram 

till februari månad 2019 (www.migrationsverket.se). Detta ställer höga och delvis nya 

krav på det svenska samhället i allmänhet och på skola, socialtjänst och hälso- och 

sjukvården i synnerhet (www.skl.se). Svenska Röda Korset tillhör världens största 

humanitära katastroforganisation och fyller en central betydelse i välkomnandet och 

omhändertagandet av nyanlända flyktingar nationellt (www.redcross.se). I en tid som 

denna bidrar således migration i kombination med demografiska förändringar, till nya 

utmaningar i det svenska samhället (Zander, 2016). Detta inte minst inom 

frivilligorganisationerna där stödinsatserna i stor utsträckning bygger på människors 

frivilliga insatser och engagemang (www.redcross.se). 

Svenska Röda Korset grundades 1865 och utgör Sveriges största humanitära 

frivillighetsorganisation. Detta innebär att mer än 26 000 personer arbetar som frivilliga 

inom Svenska Röda Korsets 700 olika rödakorskretsar. Dess verksamhet bygger på 

grundprinciperna humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet 

och universalitet. Historiskt sett så har det i Sverige varit kvinnor som har engagerat sig 

som frivilliga bland annat i egenskap av hemsamariter och sjukhusvärdar. Under de 

senaste decennierna har rödakorsverksamheter dock utvecklats och förändrats i takt med 

aktuella migrationsströmmar. En förskjutning har delvis skett i fokus från den inhemska 

befolkningens behov till ett uppdämt behov hos människor som flyr väpnade konflikter, 

våld och trauman i sökandet efter en fristad. Frivilliga utgör en av grundpelarna i 

rödakorsverksamheten och idag fyller de en mycket viktig funktion lokalt i arbetet med 

att erbjuda humanitärt stöd till människor på flykt. Det handlar bland annat om hälso- och 

sjukvårdsinsatser för nyanlända, familjeåterförening, språkträning i svenska, 

medmänsklig gemenskap och globalt engagemang (www.redcross.se). 

Befintlig forskning om frivilligas insatser i Sverige är begränsad. Det finns några 

framträdande forskare vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola som har ägnat sig åt att 

beforska varför och hur svenskar engagerar sig i obetalt frivilligarbete i Sverige. Detta har 

studerats över tid och på ett mer övergripande plan som fenomen i samhället. Deras 
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forsknings pekar på att engagemanget inom frivilligsektorn inte har klingat av eller 

stagnerat. Tvärtom, att engagera sig som frivillig i olika kontext, framställs som något 

djupt rotat i den svenska traditionen av medborgarskap. (Jeppsson Grassman, 1993; 

Olsson, Svedberg & Jeppsson Grassman, 2005; Svedberg, von Essen & Jegermalm, 2010; 

von Essen, Jegermalm & Svedberg, 2015). von Essen, Jegermalm och Svedberg (2015) 

pekar på tre aspekter som kan ha betydelse för engagemanget, och då handlar det om 

socialt kapital, tillhörighet och förpliktelseperspektiv. I det första fallet verkar det som att 

ideellt engagemang kan bidra till nya och utvidgade sociala nätverk som kan ha betydelse 

för den som engagerar sig men också för de som tar emot hjälp. I och med 

frivilligengagemang får man också en tillhörighet som kan verka både på gott och på ont, 

då den blir både inkluderande och exkluderande beroende på vem som kan agera som 

frivillig. Förpliktelseperspektivet kan också ligga till grund för frivilligengagemang. Det 

utgår då från tankar om solidaritet och ansvarstagande för varandra. Senare forskning av 

Qvist, Folkestad, Fridberg och Wallman Lundåsen (2018) visar på fortsatt högt frivilligt 

engagemang i de skandinaviska länderna, Sverige, Norge och Danmark i internationell 

jämförelse. Det framkommer också att Sverige är det land som har accentuerat sitt 

engagemang över tid. Utifrån denna korta litteraturgenomgång, verkar det som att det 

finns en kunskapskropp om frivilliginsatser och motiv till dessa ur ett civilsamhälleligt 

perspektiv. Studier om hur frivilliga själva beskriver och resonerar kring sina frivilliga 

insatser i humanitärt kontext verkar vara begränsade. Detta motiverar föreliggande 

forskningsprojekt vars syfte var att undersöka hur frivilliga beskriver och resonerar kring 

lokala och globala utmaningar relaterade till demografiska förändringar, med fokus på 

personer som är på flykt och är i behov av humanitära frivilliginsatser. Följande 

forskningsfrågor har varit specifikt i fokus: 

 

 Hur beskriver frivilliga de utmaningar som finns lokalt såväl som globalt i stödet 

till personer som är på flykt? 

 

 Hur beskriver frivilliga de förutsättningar och villkor som de har för att kunna 

tillgodose de behov som finns hos människor på flykt? 

 

 Hur resonerar frivilliga kring den egna frivilligheten och engagemanget i tredje 

sektorn på lång och kort sikt? 

 

 Hur utbyter frivilliga erfarenheter med varandra och vilka funktioner fyller detta? 
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Metod 

Data i forskningsprojektet har samlats in via fokusgruppsintervjuer såsom metoden är 

beskriven av Wong (2008). Han beskriver att fokusgruppsdiskussioner är väl lämpade vid 

insamlandet av kvalitativa data när man vill få en bred uppfattning om en grupps 

kollektiva uppfattningar om ett visst fenomen. Fenomenet får med fördel vara väl 

avgränsat och specifikt formulerat i en eller flera forskningsfrågor. Vid 

sammansättningen av fokusgrupperna, är det viktigt att ta hänsyn till deltagarnas tidigare 

bakgrund och förförståelser. Wong tipsar om att det bör vara fyra till sex deltagare i varje 

grupp för att alla ska ha möjlighet att komma till tals och gruppen bör inte vara alltför 

heterogen. Det kan finnas en poäng med att gruppen har en förväntad samsyn även om 

andra synpunkter också är av intresse och värdefulla i gruppdiskussionen. En 

diskussionsguide bör utformas i förväg för att skapa struktur under gruppintervjuerna och 

antalet intervjuer avgörs av när ”mättnad” uppstår och intervjuaren uppfattar att liknande 

synpunkter och teman återkommer i diskussionerna. Det är av betydelse att intervjun 

genomförs på en plats där deltagarna känner sig trygga och bekväma för att de ska kunna 

dela med sina av sina beskrivningar och resonemang (Wong, 2008). Vidare menar Wong 

(2008) att intervjuaren fyller en viktig funktion som moderator för att kunna få svar på 

aktuella forskningsfrågor och se till att alla deltagare får uttrycka sin mening. Moderatorn 

behöver vara medveten om sin egen inverkan på gruppen för att inte påverka den utifrån 

sin egen förförståelse. En annan utmaning vid fokusgruppsintervjuer är att se till att 

gruppen håller sig till aktuellt diskussionsämne samt att få deltagarna att komma vid 

utsatt tid. Ur den senare aspekten är en gruppintervju mer sårbar att anordna än 

individuella intervjuer, eftersom fler personer ska samordnas. 

Datainsamlingen i forskningsprojektet föregicks av ett rigoröst planerande och etablering 

av kontakter med några kretsar i Mellansverige. Önskemålet var att inkludera tre kretsar 

både i storstad och i tätort för att få en bred representation av kretsar där tre nivåer skulle 

intervjuas i fokusgruppsintervjuer. Efter ett resonemang med gate keepern, togs en första 

kontakt av henne via telefon med potentiella kretsar som bedömdes ha tid och motivation 

att ingå i forskningsprojektet. Tre kretsar visade intresse och jag skickade de ett 

informationsbrev som utgjorde en del av det underlag som blivit godkänt av 

Etikprövningsnämnden (bilaga 1). I brevet framgick syftet med forskningsprojektet, 

information om hur data skulle samlas in och hanteras och vilka etiska rättigheter 

deltagare hade. I varje krets etablerade jag en kontakt med en kontaktperson som 

distribuerade ut informationsbrevet till kretsarnas frivilliga, frivilligledare och 

kretsstyrelser. En tid efter informationen gått ut, organiserade kontaktpersonerna ett 

datum i samråd med mig, då jag kunde besöka kretsarna och genomföra intervjuer med 

de som anmält sitt intresse om deltagande. När datainsamlingen hade påbörjats visade det 

sig att en av kretsarna inte hade möjlighet att delta vilket ledde till att en annan krets 

inkluderades. Detta tack vare ett tips från en av kontaktpersonerna. Förslaget förankrades 

hos gate keepern och kontakt togs med föreslagen krets. 

Studiekontext 
I forskningsprojektet ingick alltså tre olika kretsar som kommer att benämnas krets 1, 2 

och 3 i texten. Den första kretsen var belägen i en storstad. Den andra kretsen var belägen 

i en stad med drygt 150 000 invånare och den tredje kretsen hade nära 151 000 invånare. I 

samband med fokusgruppsintervjuerna fick deltagarna lämna demografiska data vilka 

presenteras i tabell 1. 
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TABELL 1. DEMOGRAFISKA DATA GÄLLANDE DELTAGARNA I SVENSKA RÖDA KORSET 

 Kvinnor Män Åldersspann 
Antal år som 

frivillig 

Krets 1 5 4 25-78 2 veckor-10 

Krets 2 7 4 65-74 3-50 

Krets 3 11 0 41-81 1-65 

     

 

 

Data insamling och data analys 
Den första kretsen träffade jag vid olika intervjutillfällen på två olika platser. Vid första 

tillfället intervjuade jag kretsstyrelsen och vid det andra tillfället frivilligledare, båda 

under kvällstid. Det fanns inga frivilliga som hade möjlighet att bli intervjuade. Vid den 

första intervjun anslöt en deltagare sent och spontant, men inkluderas efter informerat 

samtycke hade signerats. 

Den andra kretsen träffade jag under en förmiddag vid deras mötesplats med tillhörande 

Second hand-butik. Där genomfördes samtliga intervjuer med tre olika kretsnivåer under 

samma dag, baserat på ett välplanerat schema som kontaktpersonen hade upprättat. Vid 

intervjun med frivilligledare dök en oanmäld deltagare upp som inkluderades efter hon 

lämnat informerat samtycke. Vi satt i ett ostört rum som de olika grupperna anslöt till vid 

förutbestämda tidpunkter. 

Den tredje kretsen intervjuade jag under en dag på kretsens huvudkontor där jag möttes 

upp av ordförande för kretsen som också var kontaktperson. Även i detta fall infann sig 

de olika kretsgrupperna på utsatta tider. Eftersom en grupp handarbetande kvinnor hade 

träff i lokalen, tillfrågades jag spontant om jag ville intervjua dem då de hade verkat länge 

inom kretsen. Jag fick dock avböja detta erbjudande eftersom det inte var tidsmässigt 

inplanerat. Nedan redogörs för totalt antal deltagare i varje krets och fördelning mellan 

kretsar och kretsgrupper (Tabell 2.). 

 

TABELL 2. ANTAL DELTAGARE I TRE OLIKA KRETSNIVÅER I RESPEKTIVE KRETS 

 Krets 1 Krets 2 Krets 3 

Kretsstyrelse 5 3 3 

Frivilligledare 4 4 4 

Frivilliga 0 4 4 

    

 

 
Samtliga intervjuer i varje krets, inleddes med att deltagarna fick information om 

forskningsprojektet som de fick läsa igenom för att kunna lämna sitt skriftliga 

informerade samtycke. Intervjuerna spelades in med en digital diktafon och jag 

poängterade att de som sas och spelades in, inte skulle gå att härleda till dem som 

enskilda personer. Forskningsresultatet skulle presenteras på ett övergripande plan. 

Intervjuerna inleddes med en öppen fråga, där deltagarna ombads att beskriva en dag i 

sina verksamheter (bilaga 2). Därefter följdes i stort frågetemaguiden för att hålla tydligt 

fokus i relation till forskningsprojektets syfte. Vid flera tillfällen så återkom jag till 

aspekter som deltagarna hade nämnt tidigare för att följa upp och få en fördjupad 
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beskrivning eller i syfte att klargöra ett resonemang. Viktigt var dock att ha ett induktivt 

förhållningssätt för att undvika att ”lägga orden i munnen” på deltagarna, föra över mina 

egna föreställningar om frivillighet på dem eller förstärka somliga synpunkter som 

framkom. Samtliga intervjuer avslutades med att deltagarna fick möjlighet att göra tillägg 

eller korrigera vad som sagts tidigare. Intervjuerna varade mellan 43-57 minuter. Efter 

varje intervju sparades den inspelade ljudfilen i en mapp i min dator. Filen benämndes 

med namn på krets, kretsnivågrupp och aktuellt datum. Mappen förvaras i min 

arbetsdator som är lösenordskyddad och tillhör Röda Korsets Högskola. 

När samtliga intervjuer var genomförda skickades ljudfilerna till ett professionellt 

akademiskt transkriberingsföretag. Efter en vecka kom transkripten och dataanalysen 

kunde genomföras så som den är beskriven i sex steg av Braun och Clarke (2006). Som 

ett första steg i den tematiska analysen lästes samtliga transskript igenom för att bekanta 

sig med data och få en övergripande uppfattning om datas innehåll. Därefter kodades data 

systematiskt i relation till vad data förmedlade i form av kortare utdrag med hänsyn till 

kontext. Detta innebar att varje krets data analyserades i ordningen; frivilliga, 

frivilligledare och kretsstyrelse. För att kunna urskilja vilken krets och vilken kretsnivå 

som berättat vad, kodades data enligt ett färgsystem. I det tredje steget jämfördes koderna 

med tillhörande utdrag i identifikationen av olika teman som fick preliminära namn. I 

detta steg slogs data ihop från varje kretsgruppsnivå. I nästa fas granskades teman så att 

utdragen till varje kod överensstämde med temat. I de fall en kod var mer 

överensstämmande med ett annat temas innehåll, flyttades koden dit. När alla teman var 

identifierade skapades en prematur tematisk översikt (bilaga 3). I det femte steget sågs 

temans namn över och förfinades för att beskriva innehållet så relevant som möjligt. Det 

sjätte och slutliga steget innebar att författa denna rapport där teman belyses med 

målande citat och utdrag för att svara an på forskningsprojektets syfte och diskutera det 

kort mot tidigare forskning. 

Etiska överväganden 
Eftersom föreliggande forskningsprojekt involverar människor och forskningsfrågor som 

delvis kan uppfattas som känsliga eller kontroversiella, söktes etiktillstånd från 

Etikprövningsnämnden i Stockholm. Detta beviljades (Dnr 2017/2556-31/5), vilket har 

framgått i det informationsbrev som de inkluderade i forskningsprojektet har fått ta del 

av. Enligt Helsingforsdeklarationen (2019) som innehåller etiska principer gällande 

forskning på människor, framgår det att deltagare i ett forskningsprojekt ska få lämna ett 

informerat samtycke, att de ska intygas konfidentialitet och att de inte får utsättas för 

skada eller psykiskt lidande. Forskningen får således aldrig genomföras på deltagarnas 

bekostnad, vilket är säkerställt i detta forskningsprojekt. Det som har framkommit i 

studien har presenteras på ett nyanserat sätt och stärkts upp med citat baserat på vad 

deltagarna har utryckt under fokusgruppsintervjuerna för att stärka forskningsstudiens 

trovärdighet. 
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Resultat 

Baserat på vad deltagarna har förmedlat under fokusgruppsintervjuerna har följande 

teman identifierats: Erfarenheter från flyktingströmmen 2015, kärnan i frivilligarbete 

inom Svenska Röda Korset, förvalta och bevara men också tänka nytt, tredje sektorns 

betydelse och frivillighet under ansvar och tankar framåt och fortsatt arbete i 

rödakorskretsarna. 

Erfarenheter från flyktingströmmen 2015 
Vid intervjuerna så berättar deltagarna om tiden för flyktingströmmen, eller 

migrationsströmmen som de också benämner den. Frivilliga menar på alla nivåer i 

kretsarna att detta ställde höga krav på Svenska Röda Korset i denna situation. Flera 

vittnar om att de inte varit med om något likande tidigare och de lokala kretsarna spelade 

en mycket central roll i flyktingmottagandet. Deltagarna berättar om att det fanns en 

konkurrens mellan de olika frivilligorganisationerna där rödakorsrörelsen hade en stark 

position tack vare sitt trovärdiga varumärke. De nämner också att de tror att 

mediakampanjen ”Tillsammans gör vi skillnad”, bidrog till att så många ville hjälpa till. 

Viljan att hjälpa var mycket stor och kretsarna blev kontaktade av flera hundra personer 

när det var som mest intensivt vilka erbjöd sina tjänster som frivilliga. Flera av de som 

hörde av sig var unga människor som själva hade blivit hjälpta av Röda Korset och de 

bidrog med värdefulla kunskaper vad gäller språk och kulturella preferenser. Av de 

personer som hörde av sig är flera fortfarande aktiva som frivilliga. 

Även om mycket fungerade väl under migrationsströmmen till Sverige så lyfter 

deltagarna delar som försvårade flyktingmottagandet. De beskriver att kommunerna som 

de verkar i inte har erfarenhet nog eller förmåga att organisera samarbetet med 

frivilligorganisationer i den utsträckning som skulle behövas. Även om de upplevde det 

som positivt att kommunerna anlitade dem och hänvisade hjälpsökande till 

frivilligorganisationerna, så framkommer en tveeggad bild. Den allmänna uppfattningen 

verkade vara att kommunerna och lokala myndigheter historiskt sett inte har tagit hjälp av 

Svenska Röda Korset på det sätt som de hade kunnat med tanke på kretsarnas kompetens. 

Under migrationsströmmen var dock upplevelsen dock den motsatta. Kommunerna och 

myndigheterna vände sig till dem och eftersökte samarbete för att kunna hantera 

situationen och hjälpa alla migranter. Detta gjordes dock ibland på ett ostrukturerat sätt, 

där känslan bland frivilliga var att saker ”lämpades” över på kretsarna utan tydliga 

direktiv. Kretsarna beskriver hur de gjorde sitt yttersta för att kunna hjälpa till i den akuta 

fasen även om det inte gick att hjälpa alla. En deltagare uttrycker: ”Vi gjorde vårt bästa, 

kunde inte hjälpa alla, klart man undrar hur det gick för alla dessa människor som man 

mötte”. I efterdyningarna av flyktingströmmen, efter hårt och intensivt arbete konstaterar 

man på kretsstyrelsenivå att samarbetet mellan dem och kommunerna har återgått till det 

normala igen. Några deltagare lyfter brist på återkoppling och rapportering från 

kommunerna och myndigheter, där de menar att Svenska Röda Korsets insatser lokalt, 

kom i skymundan vilket var en besvikelse och att det skadar varumärket. Det fanns inte 

heller tid för systematiska utvärderingar. 

En del frivilliga berättar att kretsarna var dåligt förberedda och att man behöver analysera 

hur man gick tillväga vid flyktingströmmen för att kunna förbättra omhändertagandet vid 

likande scenarios. Det framkom också ett behov av riktlinjer från centralt håll. Några för 

fram att det inte var möjligt att kontakta och organisera alla frivilliga som hörde av sig, 

något som uppfattades som en utmaning i och med att frivilliga idag tenderar att behöva 

inkluderas snabbt i verksamheten för att stanna kvar. Avslutningsvis så framkom det i 

intervjuerna att det ibland kunde bli etiskt konfliktfyllt att flyktingar är en utsatt grupp 

och givet behöver hjälp, samtidigt som det finns andra utsatta grupper i samhället som till 

exempel hemlösa som inte får samma insatser och stöd. Idén om att svenskar i första 
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hand bör få hjälp före migranter fördes också fram. 

 

Kärnan i frivilligarbete inom Svenska Röda Korset 
Vad som tydligt framkommer i intervjuerna är varför man engagerar sig i Svenska Röda 

Korset och vad som motiverar till att verka som frivillig. Deltagarna beskriver en stolthet 

att tillhöra världens största humanitära katastroforganisation som har hög trovärdighet 

bland människor och som har bidragit till samhällsutvecklingen över tid. Deltagarna tror 

att rödakorsrörelsen attraherar på grund av sin breda verksamhet, sin autonomi och 

utgångspunkt i de olika grundprinciperna. 

Flera frivilliga betonar att frivilligt arbete bottnar i humanitet, att värna om 

människovärdet, att hjälpa utsatta och minska lidande. Det handlar också om att vara 

medmänniska, att bidra med det man kan, att göra något meningsfullt och att förändra 

samhället till det bättre. Aspekten att inte bara ge utan också att frivilligarbete innebär att 

få ta emot, att vara behövd, att vara bland människor som är motiverade att lära sig nya 

saker som språk, lyfts vidare. Flera vittnar om att man personligen mår bra av detta och 

att kärnan i att vara frivillig bottnar i engagemang, att få ingå i ett sammanhang, dela 

gemenskap och att man har roligt. 

Mer kopplat till omhändertagandet av migranter så bidrar frivilligt arbete i Svenska Röda 

Korset till kunskap och förståelse för människors olika livsvillkor vilket öppnar upp för 

tolerans. Några av de frivilliga berättar om hur viktiga de är som personer för de 

nyanlända eftersom de möter alldeles för få svenskar. Man konstaterar att segregationen i 

samhället utgör ett problem samtidigt som man lyfter att det är ” viktigt att inte ge sig in i 

politiska diskussioner utan att förhålla sig till tystnadslöftet”, vilket kan förstås som en 

hänvisning till rödakorsrörelsens neutralitetsprincip. En av deltagarna uttrycker att 

integrationen av flyktingarna blir en utmaning vilket kan leda till en kulturkrock som 

beror på skillnader i värderingar. Detta har upplevts i den lokala verksamheten där 

somliga människor beskrivs som väl anpassade till svenska lagar och värderingar, medan 

andra upplevs sakna information där det svenska språket blir nyckeln till att integreras i 

samhället. Att vara frivillig innebär ett etiskt ansvar där man behöver reflektera över för 

vem man engagerar sig. Deltagarna menar att de primärt inte är där för sin egen skull utan 

för att stötta i mötet med människor som söker upp dem. Det handlar om att inte ta över 

utan att finnas till hands för någon annans skull. 

 

Förvalta och bevara men också tänka nytt 
Deltagarna resonerar kring rödakorsverksamheten ur en vidare bemärkelse som 

verksamhet. De pekar på att rörelsen mest är känd för sin internationella verksamhet hos 

allmänheten och att verka internationellt har högre status än att verka lokalt. De frivilliga 

på de olika kretsnivåerna menar dock att de lokala verksamheterna också är viktiga med 

sina olika aktiviteter och insatser. En krets berättar om att de traditionella kretsarna fyller 

en viktig social funktion för de äldre kvinnorna som trofast brinner för sin uppgift och 

varit engagerade över decennier. Att träffas och bidra har utvecklats till att bli en del av 

deras identitet berättar en frivilligledare. Samtidigt så beskrivs de som mindre 

förändringsbenägna eller öppna för att ta in yngre generationen som kanske inte är så 

intresserade av handarbete och hantverk. Frivilligledare konstaterar att ”baby-paketen 

lämnats in till BB på orten och att det finns behövande även här i Sverige”. Detta är en 

utmaning som man står inför i kretsarna där fokus många gånger har förskjutits från den 

inhemska befolkningen till behövande som flyr för sina liv och försöker finna en plats i 

det svenska samhället. 

Vidare menar deltagarna att rödakorsversverksamheten är sig likt där kärnan som tidigare 

har beskrivits, har varit densamma över tid. Fortfarande så besöker frivilliga äldre och 

ensamma människor och hjälper patienter och anhöriga att komma till rätta på sjukhus. 

De tror dock att detta är en utmaning att finna en balans mellan gamla och nya 
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frivilliginsatser eftersom aktiviteterna bygger på intresse och oavlönat engagemang. 

Hänsyn till mångfalden globalt, lokalt och vad som råder traditionellt och nya yngre 

verksamheter är således viktig. En styrelsemedlem summerar vad som är viktigt för 

framtiden inom rödakorsrörslen så här: ”Den yngre generationen är viktig, de står för 

förnyelse, som att mera möta behövande på lika villkor, vilket kan krocka med det mer 

traditionella synsättet”. Uppenbarligen så handlar riktningen inom kretsarna att förvalta 

och bevara men också om att tänka nytt. 

 

Tredje sektorns betydelse och frivillighet under ansvar 
Under fokusgruppsintervjuerna så diskuteras tredje sektorns betydelse i allmänhet och 

frivillighet under ansvar i synnerhet. Deltagarna är överens om att tredje sektorn kommer 

att få större betydelse i takt med att samhällets resurser inte räcker till. Myndigheter 

kommer alltmer förlita sig på att frivilligorganisationer ska lösa utmaningar lokalt vilket 

är ekonomiskt fördelaktigt för kommunerna. Detta menar de kan bli sårbart för den lokala 

rödakorsrörelsen eftersom de egentligen inte har några självklara resurser. Ibland 

upplever de att samhället utnyttjar frivilligorganisationer. En av frivilligledarna uttrycker 

detta genom att lyfta att: ”Röda Korsets har stor kapacitet internationellt gällande 

krisarbete men nationellt är kapaciteten låg, så att ha en nationell krisberedskap är en 

stor utmaning”. I detta citat framkommer alltså kretsarnas och inriktningarnas olika 

villkor inom rödakorsverksamheten. 

I fokusgruppsintervjuerna så lyfter deltagarna också själva kärnan med verksamheten, 

alltså frivilligas obetalda insatser. Man menar att frivilligverksamhet förutsätter ansvar, 

att man fullföljer sina åtaganden och är kompetent uppgifterna. Samtidigt förutsätts 

respekt för grundförutsättningen, att det är just frivilligt arbete. Synen på frivillighet 

gällande ansvar att fullfölja åtaganden över tid varierar mellan generationerna berättar 

deltagarna. Att kunna organisera och bemanna verksamheterna på ett hållbart sätt, är en 

utmaning eftersom det inte går att kräva någon på något. Det gör verksamheten sårbar. 

Det bidrar till att det är svårt att få kontroll över helheten vilket kan skada Svenska Röda 

Korsets varumärke på lång sikt. En av frivilligledarna berättar dock att: ”Sedan 

frivilligledarna kom, har organiseringen av verksamheterna blivit bättre. Detta tack vare 

att rollen som frivilligledare ställer högre krav och pekar ut ett tydligare ansvar. 

Samtidigt kan det också vara knepigt eftersom det inte är något chefsmandat och då är 

grundprinciperna en hjälp vad gäller förhållningssätt”. 

Ytterligare en aspekt lyftes som inte anses vara helt enkel. Deltagarna berättar att 

frivillighet i relation till fackföreningar inte är oproblematisk och att det finns 

arbetsplatser där fackföreträdare motsätter sig närvaron av frivilliga. Frivilliga möts av en 

osäkerhet som rör vad frivilligt arbete omfattar och inte, vad de frivilliga får göra 

respektive inte göra. Detta då i relation till regelverk, försäkringar, arbetsgivare och 

fackliga intressen. Ytterligare förvirring uppstår när verksamheten inte är frivillig för alla 

utan även omfattar personer som är utsända av arbetsförmedlingen och svenska för 

invandrare (SFI), för att arbetsträna. Det blir oklart på vilka grunder man verkar i en 

krets. Ett sätt att motverka denna förvirring är att frivilliga själva är tydliga med sina 

uppdrag. En av de intervjuade uttrycker att: ”Brist på omvärldsbevakning hos frivilliga 

ger inget trovärdigt bemötande, man behöver se till att vara kompetent uppgiften”. 

Den generella synen på frivillighet är att människor kommer att vilja fortsätta arbeta 

frivilligt i humanitär verksamhet i framtiden, samtidigt är det en utmaning att behålla och 

rekrytera frivilliga till den dagliga verksamheten. Deltagarna uttrycker i intervjuerna att 

det är konkurrens om frivilliga från bland andra Svenska Kyrkan och olika 

idrottsföreningar. I framtiden kommer frivillighet alltmer styras av intressen och ske mer 

i form av punktinsatser tror flera av de intervjuade. Många gånger är det så att de 

frivilliga har egna eller föräldrars erfarenheter av att ha fått hjälp från Röda Korset och 

vill hjälpa till och bidra med något tillbaka. Det finns också en stor fördel med att 
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landsmän kan förstå varandra och nå fram till varandra vad gäller integrationen i det 

svenska samhället. En utmaning är dock den höga medelåldern bland frivilliga, vilket 

tonar upp som en kommande utmaning för flera rödakorskretsar då verksamheterna i 

huvudsak vilar på denna grupps obetalda insatser. 

Mer specifikt så konstaterar de intervjuade att yngre, framförallt kvinnor har stort intresse 

för humanitär verksamhet men att de samtidigt är svåra att rekrytera till den fortlöpande 

verksamheten. Deltagarna berättar att de yngre engagerar sig mer i specifika frågor i form 

av punktinsatser och är mer intresserade av ämnesområden snarare än geografiska 

rödakorskretsar. De beskrivs som flexibla och snabba att ställa om vid nya utmaningar. 

De startar egna kampanjer och insamlingar i form av crowdfunding 

(gräsrotsfinansiering). Den yngre generationen frivilliga sprider gärna sina åsikter digitalt 

och inte på gator och torg. Detta menar deltagarna är en trend som Svenska Röda Korset 

måste bevaka och ”hänga med i”. De yngre uppfattas som svårrekryterade, till 

traditionella rödakorskretsar, speciellt till den löpande verksamheten och till 

styrelsearbete. Detta tror de beror på att frivilligt arbete konkurrerar med förvärvsarbete 

på heltid, andra aktiviteter, barn och en tidsanda att satsa på sig själv och en ovilja till att 

binda upp sig. Den yngre generationen kräver större flexibilitet i schemaplanering och 

större tolerans ifall de uteblir och inte fullföljer sina åtaganden. När de engagerar sig så 

vet de att det är meriterande och vill gärna ha intyg till sina CV:n. 

I det lilla sammanhanget konstaterar en frivillig att ”unga killar behövs eftersom många 

flyktingar är unga killar”. Som ett gott exempel på ungas frivilligas insatser lyfts hur en 

ung och driftig person startat en grupp som inkluderade många olika etniciteter med 

många följare på Facebook. Till skillnad från de yngre frivilliga, så beskrivs det som att 

pensionärer är de vanligt förekommande frivilliga. De har ofta gedigen kunskap, 

erfarenhet och vana vid att arbeta och vill träffa folk och ha något värdefullt att göra. 

Samtidigt så berättar deltagarna att även de nyblivna pensionärerna har blivit svårare att 

rekrytera då de har andra intressen, har en stark ekonomi och vill ägna sin tid åt resor, att 

bo utomlands och sina barnbarn. 

 

Tankar framåt och fortsatt arbete i rödakorskretsarna 
Avslutningsvis så talar deltagarna om framtiden och hur rödakorskretsarna behöver 

utvecklas. Man tror på ett starkare rödakors med yngre styrelser som vill framåt. Rent 

ekonomiskt och humanitärt lyfter de frivilliga vikten av att öka second hand-

verksamheten eftersom den finansierar kretsverksamheter och bidrar globalt. Som ett led i 

detta är det viktigt att inte slänga inkomna föremål och kläder när det finns behövande, 

”det känns fel” uttrycker en av deltagarna. 

De finns några aspekter som de intervjuade lyfter vad gäller Svenska Röda Korsets 

utveckling och framtid på ett övergripande plan. Rödakorsverksamheten måste 

konsolideras för en större helhetssyn i form av en kraftsamling. Detta skulle innebära viss 

centralisering, gemensamma prioriteringar, sammanslagningar, kanske på bekostnad och 

förlust av att vissa funktioner behöver tas bort lokalt. Baksidan med detta är således att 

det kan medföra förlust av lokalt engagemang där många eldsjälar verkar. I 

fokusgruppsintervjuerna framkommer det att rödakorskretsarna önskar större centralt stöd 

med fler tjänstemän för en starkare och mer hållbar organisation, tydligare information i 

alla led så att alla vet vad som gäller. Vad gäller frivillighet, så menar man att specifika 

personer som fokuserar på rekrytering av frivilliga behövs eftersom större delen av 

verksamheterna bygger på obetalt arbete och frivilligt engagemang. 

Vidare så berättar deltagarna att det finns ett behov av bättre fungerande organisation, 

tydligare gemensamma strukturer för frivilliga att verka inom. Dock vill man inte ha 

onödiga regelverk kring kärnverksamheten utan fortsatt autonomi i rödakorskretsarna för 

att behålla grundidén med frivillighet. En frivillig lyfter att ”Det är viktigt att bevara 
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drivkraften i att kunna forma sitt uppdrag och påverka den egna närmiljön”. Somliga 

frivilliga menar att den svaga kopplingen till centrala Svenska Röda Korset bidrar till att 

medlemmarna är mer självgående. Andra hävdar att det ibland förekommer att 

styrelseuppdrag representerar en statussymbol mer än ett genuint engagemang och att det 

finns styrelsemedlemmar som inte förstår vad ledarskap inom en frivilligorganisation 

innebär. Under fokusgruppsintervjuerna konstaterar men att Svenska Röda Korset är en 

stor organisation vilket ibland leder till att ”de där uppe vet inte vad vi här nere gör”. 

Vad gäller det fortsatta arbetet i de lokala kretsarna så lyfter deltagarna några aspekter. 

En kretsordförande funderar över hur man bäst kan ta tillvara frivilligas specifika 

kompetens på ett bättre sätt än vad som görs idag. Hon menar att om en frivillig har en 

viss kompetens så kan kretsen dra nytta av detta för att stötta och utbilda övriga 

kretsmedlemmar. De kan också utgöra ett stöd för dem som söker hjälp hos Röda Korset. 

En annan del som belyses är vikten av att verksamheten lokalt digitaliseras av en 

professionell person som har kunskaper om detta. Några frivilliga menar att det är 

nödvändigt för att rekrytera den yngre generationens frivilliga eftersom de delvis 

använder sig av sociala medier. En frivillig berättar att hon deltar i en sluten 

Facebookgrupp där frivilliga stöttar varandra i sina uppdrag vilket har skapat nya 

möjligheter. En annan frivillig beskriver att ”det kontantlösa samhället har inneburit att 

tidigare möten och samtal mellan människor vid insamlingsbössan har försvunnit”. Detta 

innebär att rödakorskretsarna behöver finna nya mötesplatser och kommunikationsvägar 

för att nå ut med sitt budskap och humanitära tjänster. 

Förutom ovan aspekter så menar deltagarna också att rödakorskretsarna måste bli mer 

synliga, speciellt nationellt och lokalt och man hävdar att det är en utmaning att driva en 

verksamhet som inte får kosta pengar som många gånger inbegriper komplexa 

stödstrukturer för människor som behöver humanitär hjälp. Något annat som efterfrågas 

är träffar för frivilligledare för att öka samarbetet och erfarenhetsutbytet dem emellan 

som både kunde fungera som stöttande och utvecklande. Man är nöjd med de träffar som 

ordnas centralt för frivilliga rörande till exempel Röda Korsets grundprinciper och 

psykisk ohälsa, de frivilliga önskar dock att tjänstemän från Svenska Röda Korset 

besöker kretsarna lokalt istället för att de genomförs i storstäderna. Avslutningsvis så 

nämner en kretsstyrelsemedlem att ”den gamla förskingringsskandalen i Svenska Röda 

Korset fortfarande påverkar den lokala kretsverksamheten negativt”. Detta menar hon 

har bitvis urholkat förtroendet för det arbete som frivilliga dagligdags lägger ner i 

verksamheten vilket innebär att man behöver fortsätta arbeta med varumärkets seriositet i 

kretsen. 
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Diskussion 

Vad kan man lärar sig utifrån vad frivilliga beskriver och hur de resonerar kring lokala 

och globala utmaningar relaterade till demografiska förändringar, med fokus på personer 

som är på flykt och är i behov av humanitära frivilliginsatser? Resultatet kan 

övergripande förstås som att det karaktäriseras av några olika paradoxer som kommer att 

diskuteras nedan. 

I samband med migrationsströmmen 2015 så blev det tydligt för rödakorskretsarna att 

kommunerna inte klarade mottagandet och omhändertagandet av människorna på flykt på 

egen hand utan vara beroende av kretsarnas frivilliga insatser. Detta är något som 

deltagarna välkomnar och har efterfrågat. Å andra sidan så berättar de att de inte var 

tillräckligt förberedda och organiserade för att utgöra det stöd fullt ut som behövdes 

under denna tid. Somliga av deltagarna upplevde också att kretsarna inte fick det 

erkännande som de förtjänade efter att de hjälpt till i kommunerna. 

Vidare framkommer det att kretsarna förväntades hjälpa till som en del av tredje sektorn 

men att de faktiskt inte har ekonomi eller medel för detta vilket blir en svårsvårande 

faktor. Detta eftersom flera av de aktiviteter och insatser som krävs för människor som 

söker humanitärt stöd, inte enbart kan bygga på obetalt arbete utan kräver resurser. 

I arbetet med omhändertagande lokalt av människor på flykt, så menar kretsarna att de 

arbetar i motvind baserat på hur lokalt respektive globalt arbete värderas i Svenska Röda 

Korset och bland allmänheten. Deltagarna anser att rödakorsrörelsen har en hög status 

som världens största humanitära katastroforganisation, men att rörelsen mest förknippas 

med globala humanitära insatser. Detta är något som ligger de lokala kretsarna till last då 

deras verksamheter kommer i skymundan. 

I kretsarna så finns det en samstämmighet att det är deras uppdrag att ta emot och hjälpa 

människor som kommer till Sverige på grund av krig och väpnade konflikter. På sina håll 

finns det dock en ambivalens om hur kretsarna bör prioritera sina insatser där 

hjälpbehövande svenskar kanske borde stöttas i första hand. 

Deltagarna är överens om att det finns ett stort behov av att rekrytera nya frivilliga snabbt 

och effektivt eftersom de ibland tenderar att försvinna om de inte blir involverade på en 

gång. I och med flyktingströmmen så visade människor ett stort engagemang och hörde 

av sig till kretsarna för att undra hur de kunde hjälpa till. Många engagerades i 

verksamheterna och verkar fortfarande som frivilliga. Tyvärr konstaterar deltagarna dock 

att flera inte kunde kontaktas på grund av knappa resurser och en svag organisation vilket 

ledde till att flera presumtiva frivilliga inte togs tillvara. Detta menar deltagarna var synd 

eftersom kretsarna så väl behöver påfyllning av nya frivilliga för att verksamheterna ska 

leva vidare. 

Det finns en önskan och en medvetenhet om att yngre frivilliga behöver rekryteras för 

tillväxten och fortlevnaden av de viktiga verksamheter som rödakorskretsarna 

tillhandahåller i samhället, inte minst för människor på flykt. Från genusperspektiv så 

finns det ett stort behov av yngre män som fyller en viktig funktion i relation till andra 

unga män som behöver humanitärt stöd i Sverige. Samtidigt så finns det djupt rotade 

traditioner och föreställningar inom rödakorsrörelsen som man vill bevara och inte alltid 

ifrågasätta. 

Kanske ett av de tyngsta argumenten för att vara frivillig är just att få engagera sig på 

frivilligbasis. Motivet till att bli frivillig skiljer sig alltså från betalt förvärvsarbete som i 

någon bemärkelse är tvingande. På samma gång som engagemanget är stort och bygger 

på aktiva val, bidrar till gemenskap och mening med tillvaron, så ställer det också höga 
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krav på rödakorskretsarna. Detta eftersom det ändå behöver finnas någon from av 

strukturerad verksamhet där människor tar ansvar, men där frivilliga upplever att de kan 

disponera sin tid som de vill med hänsyn till andra intressen och åtaganden. Det kan 

ibland också vara utmanande att vara frivillig i andra verksamheter, eftersom obetalt 

arbete kan uppfattas som luddigt och svårdefinierat när det gäller möjligt ansvarstagande. 

I takt med att tredje sektorn spelar en alltmer betydande roll i det svenska samhället, så 

för deltagarna fram att det finns ett behov av en mer central tjänstemannastyrning från 

Svenska Röda Korset inte minst vad gäller nyrekrytering av yngre frivilliga. Samtidigt så 

är den lokala kretsarna mycket angelägna om att inte förlora sin autonomi och sitt 

självbestämmande som de är vana vid. Deltagarna menar också att det finns utrymme för 

att samverka och utbyta erfarenheter med varandra i större utsträckning för att dra nytta 

av varandras erfarenheter. Detta innebär inte minst inkluderande av nya 

kommunikationssätt med hjälp av sociala medier i ett alltmer digitaliserat samhälle. 

Sammanfattningsvis så karaktäriseras de frivilligas beskrivningar och resonemang av 

några olika paradoxer vilket också kan förstås om aktuella utmaningar inom svensk 

frivilligverksamhet. På ett generellt plan så ligger denna studie i linje med vad tidigare 

forskare har påvisat som visar på ett högt och ökande engagemang i tredje sektorn i 

Sverige (Qvis, Folkestad, Fridberg & Wallman Lundåsen, 2018). Det går också att 

konstatera att deltagarnas motiv till att verka som frivilliga korresponderar med vad som 

framkommit i tidigare forskning som har visat på att det bidrar till nya och utökade 

nätverk, en vilja om att göra gott och hjälpa andra samt upplevelser av tillhörighet (von 

Essen, Jegermalm och Svedberg, 2015). För att uppmuntra personer att fortsätta engagera 

sig och bidra med sin tid, är det viktigt att fortsätta motivera dem. Boysen (2017) lyfter 

att det kan vara värdefullt att uppmärksamma frivilliga på olika sätt. Det kan handla om 

att utöka ansvar och förtroende, tillåta kreativitet, skapa möjlighet för frivilliga att lära 

och träna andra, låta frivilliga vara delaktiga genom att be om råd och ta hänsyn till deras 

synpunkter, förmedla goda vitsord och marknadsföra deras insatser internt såväl som 

externt. Vad gäller digitaliseringen av frivilligt arbete och rekrytering så menar 

Eimhjellen (2017) att detta behöver beforskas ytterligare eftersom detta är ett relativt nytt 

fenomen. Han konstaterar att man ser nya mönster vad gäller traditionellt och digitalt 

frivilligskap som skapar nya möjligheter inom tredje sektorn. 

Baserat på vad som har framkommit i denna studie, så kan man undra vilka kunskaper 

Röda Korsets Högskola skulle kunna bidra med i frågan om frivilliga? Inom ramen för 

högskolans profilområde global omvårdnad, uppmuntras studenter som blivande 

sjuksköterskor i sjuksköterskeprogrammet att engagera sig i samhällsfrågor som rör 

människors utsatthet, sårbarhet och olika villkor för hälsa. Mer konkret handlar det om att 

visa på social aktivism och utgöra ett advokatskap för de som behöver det (Holmgren, 

2017). Detta är kopplat till sjuksköterskeprofessionen men helt möjligt också till dem 

som presumtiva frivilliga inom Svenska Röda Korset. Global omvårdnad bygger på 

forskning och omfattar både humanitärt innehåll och normkritiskt förhållningssätt vilket 

skulle kunna utgöra ett betydande bidrag i utvecklandet av frivilligverksamheten globalt 

såväl som lokalt. 

 

Metoddiskussion 
Som i alla forskningsstudier så finns det möjliga brister som behöver lyftas så att läsarna 

kan bedöma hur det kan ha påverkat studiens trovärdighet. Som helt novis inom 

frivilligområdet så har det varit en utmaning, trots stor kunskap och generös hjälp från 

gatekeepern att inkludera deltagare. De som har deltagit har varit djup engagerade och 

frikostiga med sina beskrivningar och resonemang men det har också stått dem fritt att 

ställa in sitt deltagande, ändra tider och tacka nej. Det har också spontant tillkommit 

deltagare under pågående datainsamling i de olika rödakorskretsarna, vilket är en ny 

erfarenhet och har krävt flexibilitet av mig som forskare. Vidare hade det varit önskvärt 
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att kunna inkludera en bredare representation med kretsar från geografiskt skilda platser 

både i tätort och storstad från norr till söder i Sverige. Detta har tyvärr inte varit möjligt 

med tanke på tidsmässiga och resursmässiga aspekter. Tack vare att flera har varit 

delaktiga i studien och i forskningsprocessen, borde det stärka dess trovärdighet eftersom 

vi har diskuterat innehållet och tolkningen av vad deltagarna har berättat i 

fokusgruppsintervjuerna. Med hänsyn till ovan aspekter så gör jag bedömningen att 

studiens resultat bör vara överförbart till likande kontext som rör frivillighet men 

självklart med variationer och nyanser. 

 

Slutsatser och framåtblickar 

Baserat på frivilligas beskrivningar om resonemang är det möjligt att identifiera följande 

paradoxer och utmaningar: 

 Rödakorskretsarna vill bidra och samverka med kommunerna men är delvis 

knapphändigt förberedda och får inte alltid det erkännande de anser att de 

förtjänar i relation till sina humanitära insatser 

 Rödakorskretsarna har begränsat med medel och resurser men förväntas hjälpa 

till lokalt i allt större utsträckning 

 Globalt och lokalt engagemang har olika status inom rödakorsrörselen 

 Det finns en ambivalens kring hur resurserna bör prioriteras kring hjälpsökande 

 Rödakorskretsarna försöker rekrytera frivilliga men har inte möjlighet att 

organisera och inkludera alla 

 Det traditionella i relation till förnyelse 

 Ta ansvar men också få vara frivillig 

 Tydligare central tjänstemannaorganisation men samtidigt fortsatt autonomi 

lokalt 

Framåt skulle det vara möjligt att strukturerat se över och utvärdera ovan delar för att 

ytterligare kunna förbättra och utveckla villkoren för frivilliga. Utmaningen tycks ligga i 

att i större utsträckning kunna överbrygga och tänka ”både och” kanske mer än ”antingen 

eller”, i en tid där frivilligverksamhet kommer att få en alltmer betydande roll i det 

svenska samhället. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Forskningspersoninformation 

 

Forskningspersoninformation 

Detta är ett informationsbrev om forskningsprojektet Frivillighetens arena – mångfald, 

identitet och glokala utmaningar inom svensk frivilligverksamhet. Brevet innehåller 

information om forskningsprojektet som du i lugn och ro ska läsa för att kunna avgöra om 

du vill delta i projektet. Projektet är godkänt av Etikprövningsnämnden i Stockholm och 

har diarienummer 2017/2556-31. 

Syfte och bakgrund 

Forskningsprojektet syftar till att undersöka hur frivilliga beskriver och resonerar kring 

lokala och globala utmaningar relaterade till demografiska förändringar, med fokus på 

personer som är på flykt och är i behov av humanitära frivilliginsatser. 

Bakgrunden till detta forskningsprojekt grundar sig i de demografiska förändringar som 

har skett i världen de senaste åren, kopplat till migration av människor som söker skydd 

och trygghet i form av asyl i Sverige. Jag är intresserad av att komma i kontakt med dig 

som verkar som frivillig inom Svenska Rödakorsrörelsen. Detta för att få ta del av dina 

erfarenheter av hur flyktingströmmen till Sverige har påverkat ditt resonemang gällande 

mångfald, Rödakorsverksamhetens identitet och hur du ser på globala och lokala 

utmaningar kopplat till migrationen. 

Förfrågan om deltagande 

Jag har fått ditt namn via Svenska Röda Korset och härmed tillfrågas du om att delta i 

forskningsprojektet utifrån dina erfarenheter som frivillig. Dina erfarenheter är värdefulla 

att ta del av i forskningsprojektet. 

Hur går studien till? 

Vi kommer att träffas för en intervju i grupp inom den Rödakorsverksamhet där du 

verkar. Intervjun kommer att ta cirka 60-90 minuter och kommer att genomföras under 

arbetstid. Intervjun kommer att spelas in via en digital diktafon/iPhone. Efter intervju är 

ditt deltagande i forskningsprojektet genomfört. 

Vilka är riskerna och finns det några fördelar? 

Om du skulle uppleva känslomässigt obehag kommer huvudansvarig för 

forskningsprojektet att vara lyhörd för detta och pausa intervjun. Det är också möjligt att 

avbryta intervjun. Fördelarna med att delta är att du genom att delge dina erfarenheter kan 

bidra till att planera och utveckla den humanitära frivilligsektorn på ett långsiktigt och 

hållbart sätt. Det du berättar kommer också att generera kunskap om frivillighetsarbetets 

villkor och förutsättningar. 
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Hantering av data och sekretess 

Ljudfilerna kommer att transkriberas. Ljudfilerna tillsammans med utskrifterna kommer 

att förvaras inlåsta på Röda Korsets Högskola som är ansvarig huvudman för 

forskningsprojektet. Det som sägs under intervjun kommer inte att kunna härledas till dig 

som person eller till din specifika verksamhet. Detta för att värna om din integritet. Din 

arbetsledare kommer inte veta vad just du har sagt under intervjun. 

Hur får jag information om studiens resultat? 

Intervjuerna kommer att analyseras och beskrivas i form av ett resultat på en 

övergripande nivå i en eller flera vetenskapliga artiklar. Forskningsprojektets resultat 

kommer att presenteras i vetenskapliga och populärvetenskapliga sammanhang. De 

vetenskapliga artiklarna är tillgängliga vid bibliotek som har tillgång till vetenskapliga 

databaser. 

Försäkring och ersättning 

Du omfattas inte av någon speciell försäkring genom medverkan i forskningsprojektet. 

Projektet har inga ekonomiska möjligheter betala någon ersättning för ditt deltagande. 

Frivillighet 

Du kan när som helst avbryta din medverkan utan att ange skäl för detta. Deltagandet i 

forskningsprojektet är frivilligt. 

Ansvariga för projektet 

Forskningshuvudman och personuppgiftsansvarig 

Röda Korsets Högskola 

Hälsovägen 11 

141 57 Huddinge 

 

Huvudansvarig för forskningsprojektet 

Jessica Holmgren, högskolelektor, medicine doktor och leg sjuksköterska 

Röda Korsets Högskola 

Mail: jessica.holmgren@rkh.se 

Mobil: 070-608 96 61 

 

Samtyckesformulär 

Du kommer att få intyga i ett samtyckesformulär att du har fått muntlig och skriftlig 

information om forskningsprojektet och att du har lämnat ditt skriftliga samtycke till att 

delta i forskningsprojektet. Du ska i och med detta ha fått möjlighet att ställa de frågor 

som du har innan du bestämmer dig för att delta. 

Projektnamn: Frivillighetens arena - mångfald, identitet och glokala utmaningar 

inom svensk frivilligverksamhet 

Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet 

att ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

☐ Jag samtycker till att delta i studien Frivillighetens arena - mångfald, 

identitet och glokala utmaningar inom svensk frivilligverksamhet 

mailto:jessica.holmgren@rkh.se
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☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

forskningspersonsinformationen. 

 

Plats och datum Underskrift 
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Bilaga 2. Frågetemaguide 

 

 Välkomna till den här gruppintervjun, jag vill börja med att tacka er för att ni 

ville ställa upp och delta i forskningsprojektet. 

 Först skulle jag vilja börja med att samla in demografisk data om era bakgrunder. 

Detta utgör i regel viktiga utgångspunkter i en vetenskaplig artikel. Detta 

kommer inte att påverka den konfidentialitet som ni är intygade. 

 

 Ni får gärna börja med att berätta om hur en dag kan se ut för er här i 

verksamheten. Vad händer på morgonen eller när ni kommer hit? 

 Det senaste året så har man kunnat följa de stora migrationsströmningar som har 

pågått i stora delar av världen och även involverat Sverige. Hur tänker ni kring 

detta? 

 Hur har ni blivit påverkade av detta i er specifika verksamhet? Kan ni berätta om 

några olika exempel? 

 Vilka menar ni är de största förändringarna över tid för er verksamhet? Hur har 

det tagit sig uttryck? 

 Hur tänker ni att globala förändringar i form av migration, katastrofer och 

väpnade konflikter påverkar er syn på Svenska Rödakorsrörelsen? Hur har den 

förändrats över tid? 

 Hur har era lokala uppdrag förändrats över tid om de har det? 

 Ibland säger man att ”det var bättre förr”, hur tänker ni kring detta talesätt utifrån 

era frivilligaktiviteter och insatser i er verksamhet? 

 Hur stöttar ni som frivilliga varandra och utbyter erfarenheter och kunskaper? 

 Vad skulle ni beskriva är de största utmaningarna i framtiden inom Svenska 

Rödakorsrörelsen avseende frivilligas insatser? 

 Om ni fick önska, finns det några kunskaper eller resurser som ni saknar som 

verksamheten skulle bli bättre av? 

 Är det något mer som ni skulle vilja tillägga innan vi avslutar intervjun? 

 

Tack för att ni tog er tid och för ert deltagande! 
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Bilaga 3. Prematur tematisk översikt 
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