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Abstract 

This study is based on the notion that the most widely cited and used instrument for assessing 

volunteer motivations, the Volunteer Function Inventory (VFI), might not be sufficient in its 

aspiration to aid, streamline and benefit the recruitment and retention process within volunteer 

organizations. Understanding volunteers’ motivation is a crucial component in the process of 

securing future volunteer engagement in a world where their efforts are desperately needed.  

This study aims to explain motives and motivation behind volunteer efforts in extreme 

situations as well as to examine the dependability of the theoretical framework in relation to 

the forthcoming result, based on the following research questions: 

• What motivated Swedish medical personnel to volunteer during the 2014 Ebola 

outbreak in West Africa? 

• How could the motives and motivation of Swedish medical personnel be categorized 

in accordance with the Volunteer Function Inventory (VFI)? 

• Is the Volunteer Function Inventory (VFI) a sufficient tool for analyzing the motives 

and motivation of Swedish medical personnel in the given case? 

 
The presented research questions will be answer through a qualitative theory-consuming 

study, based mainly on interviews. The interviews are, however, complimented by various 

written sources in the field of research.  

The result and subsequent analysis confirms the authors’ notion on the VFI and highlights 

certain deficits in the tool’s execution and its succeeding result. The result of the study shows 

that the respondents were motivated by a great variety of motivational elements, a variety that 

the VFI cannot properly account for. Essential information is therefore left unexposed by the 

VFI, leaving the volunteer organizations in an undesirable situation where they, in their 

pursuit to recruit and retain the volunteers, are forced to evaluate and accommodate 

candidates without knowing their complete motivational process. Therefore, the authors deem 

the tool as applicable but not sufficient. Concludingly, the authors call for additional and more 

distinct functions in the VFI; an instrument for assessing if the volunteers are intrinsically or 

extrinsically motivated as well as a sub-section within the tool for determining the presence 

and character of inhibiting factors affecting the volunteers motivation.   
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1. Inledning  

Det finns flera anledningar till varför volontärarbete bör uppmärksammas, uppmuntras och 

framförallt uppskattas. I takt med att världen tvingas bevittna återkommande naturkatastrofer, 

väpnande konflikter och epidemier växer också behoven av att i allt större utsträckning hjälpa 

människor i nöd. Utsatta samhällsgrupper – däribland barn, sjuka och äldre – behöver oftast 

mer riktade insatser för att klara sin tillvaro, en trygghet som inte alltid kan säkerställas av det 

allmänna. Volontärarbete (även kallat volontärism) tjänar till att göra just detta; kliva in och ta 

på sig en del av ansvaret för att upprätthålla löftet om en bättre morgondag.   

Faktum är att volontärism kan klassas som ett av de mest grundläggande uttrycken för 

mänsklig delaktighet och ömsesidig vördnad gentemot varandra. Konceptet kring volontärism 

är en så pass integrerad del av människans historiska och kulturella bakgrund att begreppet 

har tillskrivits en alldeles egen mening i olika delar av världen. Ett exempel är termen Dugnad 

som återfinns i det norska språket, där den syftar till att förklara ett traditionellt arbete som 

utförs kollektivt inom en särskild social kontext. Ett annat exempel är ordet Ubuntu, vars 

innebörd är starkt befäst i områden runt södra Afrika och syftar till att förklara individens 

generositet kontra omgivningen.1 

Volontärism är emellertid inte bara ett verktyg för människans givmildhet, det har även en 

påtaglig inverkan på världsekonomin. Enligt en rapport från John Hopkins University väljer i 

snitt runt en miljard människor att årligen engagera sig genom volontärorganisationer och 

bidra med sin tid samt sina kunskaper för andras välbefinnande. Om alla dessa volontärer 

bodde i ett och samma land skulle detta vara ett av världens folkrikaste länder med en 

bruttonationalprodukt större än Spaniens.2 Det ekonomiska värdet av deras samlade arbete 

uppskattas till cirka 1,4 biljoner USD vilket motsvarar mer än två procent av världens totala 

bruttonationalprodukt. 3  Med en sådan närvaro är det inte svårt att förstå varför 

volontärarbetare har en ytterst betydelsefull roll att spela i det moderna samhället. 

  

                                                        
1 United Nations Volunteers 2011 s. 2. 
2 Salamon m.fl. 2011 s. 237ff.  
3 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 2011 s. 5. 
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1.1 Intresseområde 
Volontärarbetare finner sig inte sällan i situationer av extrem karaktär. Trots detta väljer 

människor att kravlöst hjälpa till där nöden är som störst. Det finns otaliga exempel på 

humanitära uppdrag där volontärer har valt att hjälpa till trots fara för deras eget 

välbefinnande och frågan är därmed lika intressant som befogad: Varför? 

Det senaste ebolautbrottet i Västafrika hade sitt utbrott nära den guineanska staden 

Guéckédou, belägen i ett skogsområde nära gränsen till Liberia och Sierra Leone. Smittan tros 

ha uppkommit i december år 2013 och fördes sedan in i grannländerna med hjälp av inhemska 

resenärer. I slutet av juni samma år hade totalt 759 människor i Guinea, Liberia och Sierra 

Leone insjuknat och ytterligare 467 stycken dött i sviterna av viruset. Redan då hade 

ebolautbrottet blivit det dödligaste genom alla tider.4 I dagsläget har sammanlagd över 26 000 

människor insjuknat i ebola i dessa tre länder sedan utbrottet startade för drygt ett år sedan. 

Den totala dödsiffran är för närvarande uppe i drygt 11 000, vilket gör att epidemin i 

Västafrika har skördad fler offer än alla andra ebolautbrott tillsammans.5  

Dödssiffran kunde dock varit betydligt högre om det inte vore för alla de tusentals volontärer 

som på ett eller annat sätt valt att engagerat sig för utsatta människor i ebolaepidemin. Läkare 

Utan Gränser (MSF) och Röda Korset – två av många organisationer som har bistått med 

hjälp i Västafrika – har tillsammans engagerat och utbildat närmare 10 000 nationella och 

internationella volontärer vars insatser inom kliniskt arbete, informationsspridning och säkra 

begravningar har varit av avgörande betydelse för att begränsa och stävja den humanitära 

katastrofen.6  

Denna verklighet speglar betydelsen av volontärinsatser i humanitära kriser världen över och 

det är viktig att dessa insatser inte tas för givna. Särskilt viktigt kan det sägas vara i extrema 

situationer då volontärarbetaren ofta pressas till sitt yttersta, både fysiskt och psykiskt. 

Omständigheter som den ovan nämnda kräver inte sällan en specifik yrkesgrupp vilket 

kraftigt begränsar urvalet av möjliga volontärer som står till förfogande. För att säkerställa ett 

framtida volontärengagemang måste således volontärorganisationerna se efter varje individs 

drivkrafter. En förståelse för en volontärarbetares personliga motiv och motivation är 

                                                        
4 The Economist 2015. 
5 World Health Organization 2015. 
6 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 2015 s. 1f.; Läkare Utan Gränser 2015 s. 4ff. 
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avgörande i processen att främja viljan att volontärarbeta. Volontären behöver känna sig 

behövd och tillfredsställd, annars finns det en risk att han eller hon avbryter sitt volontärarbete 

i förtid eller beslutar sig för att inte åka ut på fler uppdrag.7 I en realitet som den nyss 

beskrivna skulle en sådan utvecklig vara olycklig. 

1.2 Problemformulering 
En förståelse för hur, när och till vilken grad en volontärarbetare motiveras är en viktig aspekt 

att ta hänsyn till när motiv och motivation bakom en volontärinsats analyseras. Även 

riskmedvetenhet kring, och den subjektiva nyttan av, en volontärinsats måste analyseras för 

att skapa en djupare förståelse av vad som får personer att engagera sig i volontärarbete. 

Genom att granska dessa aspekter noggrant ökar förståelsen för varför människor väljer att 

agera på sina inre övertygelser. Ur detta uppkommer två perspektiv som är viktiga för 

utvecklingen av det aktuella forskningsområdet, det ena med utomvetenskaplig relevans och 

det andra med inomvetenskaplig relevans.  

För det första skulle både volontärer och volontärorganisationer gynnas av en 

vidareutveckling av befintliga rekryterings- och retentionsverktyg, vilka grundar sig i 

forskningen kring motiv och motivation bakom volontärism. Den utomvetenskapliga 

relevansen gör sig påmind i det faktum att organisationer som innehar fler effektiva och 

specialanpassade verktyg också kan maximera sitt sociala kapital och därmed öka sina 

chanser att rekrytera och behålla ”rätt” volontärarbetare. Enligt devisen ”rätt man på rätt 

plats” kan volontärorganisationer bättre utnyttja sitt humankapital, förutsatt att de kan 

tillgodose sig denna nya forskning.  

För det andra skulle mer forskning behövas kring volontärinsatser i extrema situationer. Stora 

delar av den befintliga litteraturen drar inga skiljelinjer mellan olika typer av volontärism. 

Den mest accepterade teorimodellen, Volonteer Functions Inventory (VFI), har med tiden 

utvecklats till att agera standardiserat teoretiskt ramverk för att studera motiv och motivation 

hos volontärarbetare. Problemet är emellertid att modellen sällan har används på volontärer 

som befunnit sig i extrema situationer (naturkatastrofer, krig, epidemier etc.) vilket medför att 

det möjligtvis kan finnas teoretiska ”gråzoner” dit VFI-modellen inte når.  

                                                        
7 International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 2011 s. 13f. 
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Genom att genomföra en studie där VFI-modellen sätts i kontrast till volontärarbetare med 

specifika erfarenheter finns det en chans att resultaten blir annorlunda. Samtidigt finns det en 

risk att modellen inte klarar av att hantera nya variabler av detta slag vilket innebär att en 

djupare och mer korrekt analys av volontärerna förbises. Detta kan leda till att modellen 

begränsar resultatet i en given studie och därmed behöver revideras ytterligare.  

Oavsett utfall är syftet tydligt. Genom att insiktsfullt granska volontärism av detta slag, samt 

dess bakomliggande drivkrafter, skulle insikten i detta forskningsområde breddas och den 

inom- och utom vetenskapliga nyttan öka. 

2. Syfte och Frågeställningar 

Syftet med denna studie är att förklara motiv och motivation bakom volontärinsatser i 

extrema situationer, samt undersöka tillförlitligheten av det teoretiska ramverket i relation till 

det uppkomna resultatet baserat på följande frågeställningar:  

• Vad motiverade svensk sjukvårdspersonal att volontärarbeta under ebolautbrottet i 

Västafrika 2014?   

• Hur kan den svenska sjukvårdspersonalens motiv och motivation kategoriseras enligt 

teorin Volunteer Function Inventory (VFI)?  

• Är teorin Volunteer Function Inventory (VFI) ett tillräckligt bra verktyg för att 

analysera den svenska sjukvårdspersonalens motiv och motivation i detta specifika 

fall? 

2.1 Avgränsningar 
Studiens omfattning avgränsas utifrån följande kriterier: 

Volontärarbete – Medverkande i denna studie ska frivilligt ha åkt på insatser som ligger 

utanför personernas åtaganden gentemot sina ordinarie arbetsgivare. Personerna ska inte 

heller ha drivits av ekonomiska motiv. 
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Sjukvårdspersonal – I linje med Socialstyrelsens definition av sjukvårdspersonal 8  har 

författarna valt att avgränsa studien till att enbart behandla legitimerad personal som under 

sina volontärinsatser har haft direktkontakt med ebolasmittade patienter inom ebolacentrens 

högriskzoner.9  

Motiv och motivation – Studien ämnar inte förklara enskilda volontärarbetares sammantagna 

motivationsbild. Med andra ord avser författarna att enbart analysera och kontrastera de 

individuella element som underbygger motiv och motivation.  

2.2 Begreppsterminologi 
Tre för studien viktiga begrepp förklaras utifrån följande definitioner:  

Extrema Situationer – ”An extreme situation is defined as one that falls outside the norm; […] 

that is, the situation falls outside the scope of the daily experience”.10   

Motivation – ”To be motivated means to be moved to do something. A person who feels no 

impetus or inspiration to act is thus characterized as unmotivated, whereas someone who is 

energized or activated toward an end is considered motivated”.11 

Volontärism – ”To volunteer is to choose to act in recognition of a need, with an attitude of 

social responsibility and without concern for monetary profit, going beyond one’s basic 

obligations”.12  

3. Bakgrund 

Följande kapitel tillhandahåller bakgrundsinformation kring inre och yttre motivation samt 

motivationshämmande faktorer.  

3.1 Inre och Yttre Motivation 
Ordet motivation härstammar från det latinska ordet ”movere” vilket betyder ”att sätta i 

rörelse”.13 Att vara motiverad innebär således att man drivs framåt och förflyttar sig mot ett 

                                                        
8 Socialstyrelsen 2015. 
9 Röda Korsets Högskola 2015. 
10 Giannantonio & Hurley-Hanson 2013 s. 35. 
11 Deci & Ryan 2000 s. 54. 
12 Galindo-Kuhn & Guzley 2002 s. 47. 
13 Pinder 2008 s. 11. 
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specifikt mål. Motivation är likväl långt ifrån ett universellt och enhetligt fenomen som 

kollektivt går att definiera för alla människor, det vill säga både motivationens styrka och 

karaktär kan skifta mellan olika individer. För att kunna undersöka motivationen hos en 

person måste de bakomliggande motiven fastställas.  

Edward L. Deci & Richard M. Ryan särskiljer i sitt verk Intrinsic and Extrinsic Motivations: 

Classic Definitions and New Directions två typer av motivation baserat på de motiv och mål 

som ligger bakom en handling, nämligen inre motivation och yttre motivation.14   

Inre motivation karaktäriseras av ett driv för att möta eller uppmärksamma inneboende 

psykologiska behov, såsom behovet av kompetens, självbestämmanderätt och tillhörighet. 

Således drivs en inre motiverad individ av glädjen, nyttan eller utmaningen i en specifik 

aktivitet och belöningen definieras av en inre tillfredsställelse.15 Deci & Ryan förklarar sitt 

resonemang genom att exemplifiera en student som gör sin läxa: Om de bakomliggande 

motiven till varför studenten gör läxan handlar om en nyfikenhet eller genuint intresse för att 

faktiskt lära sig det som studeras, drivs han eller hon av inre motivation.16 

Yttre motivation i sin tur karaktäriseras av ett driv för att uppnå ett separat mål med 

instrumentellt värde för individen. En yttre motiverad individ drivs följaktligen av 

utomstående stimulanser, påtryckningar eller belöningar.17 Även i fallet med yttre motivation 

exemplifierar Deci & Ryan en student som gör sin läxa: Om students ambition att göra läxan 

grundar sig i en önskan om högt betyg, alternativt för att undvika framtida repressalier från till 

exempel föräldrar eller lärare, drivs han eller hon av yttre motivation. En student anses även 

vara driven av yttre motivation om läxan görs för att individen anser att den gynnar och är 

värdefull i en nuvarande eller kommande karriär.18 

3.2 Motivationshämmande Faktorer 
Motivationshämmande faktorer är omständigheter som i sig inte påverkar själva motivationen 

utan istället gör den sekundär jämfört med det uppkomna ”problemet”. James C. McCroskey 

m.fl. förklarar situationen genom att exemplifiera en person med en sten i sin sko: Även om 

                                                        
14 Deci & Ryan 2000 s. 54f.  
15 Ibid. s. 56f. 
16 Ibid. s. 54. 
17 Ibid. s. 56.  
18 Ibid. s. 60.  
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personen försöker att inte fokusera på stenen har de flesta svårt för att ignorera den. Känslan 

som stenen frambringar hos en person representerar essensen i motivationshämmande 

faktorer; faktorn relaterar inte direkt till motivationen utan agerar snarare som en 

omständighet som inte tillåter motivation. Ett borttagande av stenen kan följaktligen inte 

skapa ny motivation hos personen, däremot skapas en situation där motivationen återigen kan 

uppmärksammas och understödjas.19 

4. Teoretiskt Ramverk 

Volunteer Functions Inventory (VFI) utvecklades av forskarparet Gil E. Clary (College of St. 

Catherine) och Mark Snyder (University of Minnesota) och publicerades i sin slutgiltiga form 

år 1998. Modellen är kvantitativt uppbyggd och togs fram för att lättare förstå vilka motiv och 

motivationer som driver personer till att börja volontärarbeta. Med hjälp av sex stycken 

funktioner (även de utvecklade av Clary & Snyder) kan VFI-modellen kategorisera en 

volontärarbetares bakomliggande orsaker till att engagera sig och därigenom underlätta för 

volontärorganisationer att koppla an rätt volontär till rätt hjälpinsats, detta för att gynna båda 

parter i sin utveckling. VFI tar sin teoretiska utgångspunkt i socialpsykologins lära om 

funktionell analys. 

4.1 Teoretisk Grund 
Clary & Snyder försökte med sin forskning besvara två fundamentala frågor som fram till 

dess hade lämnats ouppklarade inom ämnet volontärism: Varför väljer människor att börja 

volontärarbeta och vad motiverar dem till att fortsätta volontärarbeta? Till sin hjälp använde 

sig forskarna av vad som än idag räknas som klassiska akademiska arbeten inom 

beteendevetenskap från psykologerna Daniel Katz och M. Brewster Smith. Under sina 

verksamma år på 50- och 60-talet lade Katz och Smith (frånskilt varandra) fram flera 

banbrytande upptäckter inom socialpsykologin som kom att gå under samlingsnamnet 

funktionell analys (på engelska: Functional Analysis). Ett av den funktionella analysens 

huvuduppdrag var att undersöka på vilket sätt en individs känslor, tankar och åsikter kan 

påverka och generera undermedvetna psykologiska fenomen. Clary & Snyder reviderade delar 

                                                        
19 Hickson III & Stacks 1992 s. 176. 
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av forskningsområdet för att få det mer kompatibelt med sina studier om volontärism och 

använde sedan detta för att bygga upp VFI.20 

Resultatet kallas för funktionell strategi (på engelska: Functional Approach) och bygger på tre 

separata påståenden. För det första kan funktionell strategi liknas vid ett 

motivationsperspektiv som påverkar de personliga och sociala processerna hos en individ. 

Dessa processer påverkar i sin tur individens handlingskraft och bestämmer på ett 

undermedvetet plan om denne ska engagera sig i volontärarbete eller avstå uppdraget. För det 

andra menar den funktionella strategin att två personer kan motiveras av samma sak inför 

(och under) ett volontäruppdrag, fast av olika anledningar. Slutligen fastställs att huruvida 

viktiga psykologiska händelser i livet har en positiv inverkan på den enskilde individen eller 

ej, i mångt och mycket beror på om personens motivation uppfylls av omgivningen. För att 

kontextualisera: En volontärarbetare kommer vara nöjd med sin insats så länge uppdraget kan 

anspela på den motivation som driver volontären. Om uppdraget inte kan leverera denna 

motprestation riskerar däremot volontärarbetaren att tappa sitt intresse och söka sig till andra 

uppdrag.21 

4.2 Funktionell Struktur 
Utifrån den funktionella strategin konkretiserar Clary & Snyder en individs vilja att 

volontärarbeta genom ett motivationsstyrt ramverk bestående av sex funktioner. Varje 

”motivationsfunktion” representerar en särskild del av den totala motivationsbilden en individ 

kan drivas av inför ett volontärarbete. Dessa sex funktioner, tillsammans med den funktionella 

strategin och dess tre påståenden, utgör således grunden i VFI-modellen.22 Nedan följer en 

kort redovisning för varje funktion och dess tillhörande definition. 

  

                                                        
20 Clary m.fl. 1998 s. 1517. 
21 Clary & Snyder 1999 s. 157. 
22 Clary m.fl. 1998 s. 1517. 
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Värderingar 

The individual volunteers in order to express or act on important values like humanitarianism.23 

Den första funktionen säger att personer kan motiveras till att volontärarbeta på grund av 

strikt humanistiska orsaker. Det rör sig om en vilja att genom volontärinsatsen uttrycka 

altruistiska känslor gentemot utsatta människor.24 

Förståelse 

The volunteer is seeking to learn more about the world or exercise skills that are often unused.25 

Den andra funktionen menar att personer motiveras till att börja volontärarbeta för att insatsen 

inbjuder till ytterligare lärande och förståelse. Det kan till exempel röra sig om en volontär 

som väljer att stationera sig i Västafrika för att denne vill lära sig mer om regionen och dess 

länder. Funktionen inkluderar även en annan aspekt på lärarande, nämligen att en person ser 

sin volontärinsats som en chans att nyttja kunskaper som annars inte hade används i någon 

stor utsträckning.26 

Karriär 

The volunteer has the goal of gaining career-related experience through volunteering.27 

Den tredje funktionen är relativt självbeskrivande. Den säger helt enkelt att personer kan 

motiveras till att börja volontärarbeta för att deras karriär på ett eller annat sätt gynnas av 

insatsen.28 

Socialt 

Volunteering allows an individual to strengthen his or her social relationships.29 

Den fjärde funktionen visar att personer kan motiveras att bli volontärer för att arbetet stärker 

deras sociala relationer.  

                                                        
23 Clary & Snyder 1999 s. 157. 
24 Clary m.fl. 1998 s. 1517. 
25 Clary & Snyder 1999 s. 157. 
26 Clary m.fl. 1998 s. 1518. 
27 Clary & Snyder 1999 s. 157. 
28 Clary m.fl. 1998 s. 1518. 
29 Clary & Snyder 1999 s. 157. 



 

 

 

10 

Som exempel kan volontärarbetaren känna en social press att delta i en insats för att 

betydelsefulla människor i dennes omgivning gör samma sak. Deltagandet görs då för att 

delvis erhålla respekt från andra och stärka de sociala banden sinsemellan.30 

Stärkande  

One can grow and develop psychologically through volunteer activities.31 

Den näst sista funktionen fastställer att personer kan motiveras till att inleda volontärarbete 

för att stärka sitt eget ego. Mer specifikt handlar funktionen om att volontärarbete kan stärka 

personen psykologiskt och göra denne mer självsäker.32 

Skyddande 

The individual uses volunteering to reduce negative feelings, such as guilt, or to address personal 

problems.33 

Den sista funktionen kretsar också den vid en persons ego. Tillskillnad från funktionen 

”Stärkande” menar denna att personer kan motiveras för att skydda sitt ego, exempelvis från 

negativa känslor såsom skuld. Den inkluderar även det faktum att vissa väljer att 

volontärarbeta för att de känner sig priviligierade gentemot utsatta människor. I båda fallen 

handlar det dock om att skydda sin egen person från att må dåligt över att individen i fråga 

inte hjälper tillräckligt mycket.34  

4.3 Praktisk Tillämpning 
För att volontärorganisationer ska kunna ta del av VFI och använda den praktiskt i sitt dagliga 

arbete lanserade Clary & Snyder något kallat ”matchande hypotes” (på engelska: Matching 

Hypothesis). Enligt hypotesen är det viktigt för volontärorganisationen att den lyckas välja ut 

”rätt” volontär till rätt insats, vilket betyder att den funktionella strategin är ett avgörande 

verktyg i denna rekryteringsprocess.35  

                                                        
30 Clary m.fl. 1998 s. 1518. 
31 Clary & Snyder 1999 s. 157. 
32 Clary m.fl. 1998 s. 1518. 
33 Clary & Snyder 1999 s. 157. 
34 Clary m.fl. 1998 s. 1518. 
35 Clary & Snyder 1999 s. 157f. 
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I enlighet med den matchande hypotesen tog Clary & Snyder även fram en enkät med 30 

påståenden (Items) som volontärorganisationen ska använda sig av när de analyserar en 

persons motiv och motivation (dessa påståenden är särskilda de tre som nämndes i samband 

med den funktionella strategin ovan). Enkäten ges ut till en potentiell volontärarbetare och i 

detta ombeds denne poängsätta hur väl varje påstående stämmer in på en sjugradig skala (se 

Bilaga 2). Varje motivationsfunktion tillskrivs fem påståenden som underbygger dess 

karaktär. När väl enkäten är ifyllt summeras samtliga funktionsunderordnade Items så att varje 

funktion kan grupperas i ett poängblad (se Bilaga 3). Tanken är att poängbladet ska ge 

volontärorganisationen en komplett bild över personens motiv och motivation.  

Sammanfattningsvis kan VFI-modellen sägas bestå av tre distinkta delar: Den funktionella 

strategin med sina sex funktioner; den matchande hypotesen och den kvantitativt utformade 

enkäten med sitt poängblad. 

4.4 Motivering till val av teoretiskt ramverk 
Volunteer Functions Inventory är det mest citerade och använda verktyget inom 

forskningsområdet för att undersöka och fastställa volontärarbetares motiv och motivation.  

Utan att påstå att VFI är ett komplett verktyg, ställer sig stora delar av forskningssamhället 

inom området bakom teorin och framhäver dess överlägsenhet gentemot andra teorier.36 VFI 

har inte bara fått betydande uppmärksamhet från forskare utan teorin har även agerat primärt 

verktyg för volontärorganisationer där den bistått med konstruktiv information i arbetet med 

att förbättra rekrytering och säkerställa retention.37 

Ben M. F. Law m.fl. konstaterar i Exploration of the Factorial Structure of the Revised 

Personal Functions of the Volunteerism Scale for Chinese Adolescents att VFI har spelat en 

viktig roll i utvecklandet och förståelsen av motiv och motivation bakom volontärism. I 

synnerhet framlyfts dess starka konceptuella tillvägagångssätt och psykometriskt lämpliga 

mätningsmetoder.38 

Laura Phillips & Mark Phillips anser i Altruism, Egoism, or Something Else: Rewarding 

Volunteers Effectively and Affordably att VFI är en kraftig förbättring jämfört med tidigare 

                                                        
36 Hochstetler 2013 s. 21. 
37 Ibid. s. 4. 
38 Law m.fl. 2011 s. 519. 
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publicerade teorier på området. Framförallt är det Clary & Snyders ansatser att utveckla en 

egen teori med tillhörande mått skilt från tidigare verk kring arbetsmotivationsteorier som 

premieras.39 

Denise Agostinho & Arminda Paço påvisar även de i sin studie fördelarna med VFI och 

konstaterar att det är den enhälligt mest accepterade teorin på området motivation bakom 

volontärism. 40  Madhuri Tikam framhåller i sin studie fördelarna med ett funktionellt 

tillvägagångssätt för att undersöka volontärism och lyfter det genuina och demografiskt 

omfattande material som Clary & Snyder bygger sin teori på.41 Jurgen Willems m.fl. och John 

Wilson uppmärksammar även de fördelarna med VFI i sina respektive studier och belyser 

dess omfattande bidrag i motivationsforskningen, 42  samt att teorin fått gehör bland 

psykologer.43 

5. Tidigare Forskning 

Begränsningarna med VFI som verktyg för att fastställa motiv och motivation bakom 

volontärism har under flera år diskuterats och analyserats. Trots detta fortsätter organisationer 

världen över att använda VFI som sitt primära verktyg i rekryteringsprocesser av 

volontärarbetare. Ben F. M. Law (University of Hong Kong) m.fl. publicerade år 2011 en 

studie benämd Exploration of the Factorial Structure of the Revised Personal Functions of 

the Volunteerism Scale for Chinese Adolescents i vilken VFI-modellen ifrågasätts då 

resultaten möjligen inte är fullkomliga eller helt representativa för det fenomen som utreds. 

Jay J. Hochstetler (Northcentral University) undersöker i sin studie Revising the Volunteer 

Functions Inventory: An Exploratory Study of Additional Functions från år 2013 ifall VFI bör 

reformeras för att bättre kunna bidra till en mer komplett bild av vad som motiverar en 

volontärarbetare.

                                                        
39 Phillips & Phillips 2011 s. 26. 
40 Agostinho & Paço 2012 s. 253. 
41 Tikam 2011 s. 554. 
42 Willems m.fl. 2012 s. 884. 
43 Wilson 2012 s. 181. 
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I kapitlet presenteras även en studie av Edward L. Deci (University of Rochester) m.fl. från år 

1999 som kallas A Meta-Analytic Review of Experiments Examining the Effects of Extrinsic 

Rewards on Intrinsic Motivation. Studien undersöker vilka effekter yttre belöningar har på 

den inre motivationen.  

5.1 Exploration of the Factorial Structure of the Revised Personal Functions of 
the Volunteerism Scale for Chinese Adolescents 
Följande studie genomfördes av Ben M. F. Law m.fl. och publicerades i Social Indicatiors 

Research år 2011. Forskarna hävdar i studien att VFI, trots sin popularitet och sitt breda 

användningsområde inom sociala verksamheter, har avgörande begränsningar i såväl det 

teoretiska ramverket som de resulterande empiriska resultaten. Således ifrågasätts även VFI 

som verktyg då resultaten möjligen inte är fullkomliga eller helt representativa för det 

fenomen som utreds. Law m.fl. konstaterar att VFI är ett mycket användbart verktyg för att 

fastställa generella motiv bakom volontärism men menar att det kan finnas fler eller mer 

komplexa motiv bakom individuella volontärengagemang än de som Clary & Snyder 

specificerade. Följaktligen kan VFI inte helt tydliggöra motiv då de inte ingår i tillhörande 

kvantitativa enkät.44    

Studien är en vidareutveckling på en studie som Law m.fl. publicerade år 2008 i vilken de 

bakomliggande motiven till volontärism bland kinesiska ungdomar applicerades på Clary & 

Snyders teori för att se hur väl den kunde spegla fenomenet.45 Resultatet låg sedan till grund 

för utvecklandet av ett mer kulturellt anpassat instrument (baserat på VFI) kallat Revised 

Personal Functions of the Volunteerism Scale (R-PFVS). R-PFVS är uppbyggd av sju 

funktioner där ”Värderingar”, ”Förståelse” och ”Karriär” är i princip samma som i VFI, om 

än omdöpta. ”Stärkande” och ”Skyddande” har slagits samman, samtidigt som ”Social” har 

plockats bort för att ge plats åt tre nya funktioner vilka kallas ”Socializing”, ”Prosocial 

Competence” och ”Civic Responsibility”. 46 

I studien konstaterar Law m.fl. att VFI inte på ett tillfredställande sätt kan förklara motiven 

bakom volontärism bland kinesiska ungdomar. Den främsta kritiken riktas mot att VFI initialt 

                                                        
44 Law m.fl. 2011 s. 518ff.  
45 Law, Ben M. F. 2008. Volunteer service participation among secondary school students in Hong Kong.  
46 Law m.fl. 2011 s. 521. 
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utvecklades för vuxna volontärer i ”Väst” och således inte tillgodoser kulturella skillnader.47 

Vidare anser forskarna att den prosociala och medborgerliga motivationen inte lyfts 

tillräckligt väl. I VFI bygger det samhällsvänliga ansvaret upp ”Värderingar” tillsammans 

med mer altruistiska motiv. Denna sammankoppling ställer sig Law m.fl. kritiska till och 

särskiljer därför de två perspektiven i två egna funktioner.48 

Arbetet från Law m.fl. kommer under kommande diskussionskapitel att användas som 

referensstudie  för att se om deras slutsatser kan appliceras på den föreliggande studien. 

5.2 Revising the Volunteer Functions Inventory: An Exploratory Study of 
Additional Functions 
Jay J. Hochstetler ämnade i sin kvalitativa studie från år 2013 att fördjupa kunskapen kring 

funktionell motivation samt att öka förståelsen för vilka funktioner som saknas i VFI. 

Hochstetler hävdar att VFI bör reformeras för att kunna bidra till en mer komplett bild av vad 

som motiverar volontärarbetare. Detta i sin tur anses leda till förbättrad effektivitet i 

rekrytering och ökad retention av volontärer på både lokal och nationell nivå.49  

Hochstetlers studie var inte designad för att utveckla nya funktioner utan har istället för avsikt 

att undersöka huruvida det finns tillräckliga empiriska resultat för att de funktionella 

koncepten ”Civic Responsibility” och ”Debt or Obligation” ska inkluderas i VFI och därmed 

utöka de befintliga sex funktionerna till åtta.50 Det medborgerliga ansvaret härstammar 

antingen från en inneboende pliktkänsla eller i en känsla av ansvar för att hjälpa andra eller 

specifika samhällen, medan skuld eller obligation grundar sig i att en individ känner sig 

tvungen att hjälpa andra då denne själv någon gång har mottagit hjälp.51   

Utöver de presenterade funktionerna efterfrågade forskaren genom öppna frågor ytterligare 

funktionella motivationsfaktorer som inte inkluderas och uppmärksammas av VFI. Fem nya 

kategorier uppmärksammades men ingen av dem fick tillräckligt stort stöd för att bilda en 

egen funktion. Den kategori som lyftes av flest respondenter rörde andlighet och mening med 

livet (”Spiritual and Purpose”).52 Hochstetler konstaterar att resultatet av den föreliggande 

                                                        
47 Law m.fl. 2011 s. 520. 
48 Ibid. s. 529. 
49 Hochstetler 2013 s. 2. 
50 Ibid. s. 35. 
51 Ibid. s. 42ff. 
52 Ibid. s. 45. 
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studien visar på ett behov av en vidareutveckling av VFI. De två utomstående funktionerna 

kring medborgerligt ansvar och skuld eller obligation genererade fler sympatier än tre av de 

sex ursprungliga funktionerna.53 I slutsatserna fastslår således Hochstetler att det finns solida 

indikationer på att dessa två funktioner borde inkluderas i VFI för att skänka verktyget större 

djup och tillåta en mer korrekt analys av volontärarbetares motivation. Funktionen kring 

andlighet och mening med livet anses av forskaren inte generera tillräckligt stort stöd för att 

bilda en egen kategori utan han föreslår istället att perspektivet inkorporeras i funktionen 

kring skuld och obligation.54 

Arbetet från Hochstetler kommer under kommande diskussionskapitel att användas som 

referensstudie för att se om hans slutsatser kan appliceras på den föreliggande studien. 

5.3 A Meta-Analytic Review of Experiments Examining the Effects of Extrinsic 
Rewards on Intrinsic Motivation  
Edward L. Deci m.fl. genomför i sin studie från år 1999 en metaanalys på totalt 128 olika 

studier för att reda ut hur yttre belöningar påverkar inre motivation. Redan år 1971 

publicerade Deci en artikel på ämnet i vilken han argumenterade för att vissa aktiviteter i sig 

skänkte en inneboende belöning och att detta i sin tur innebär att motivationen för att 

genomföra en sådan aktivitet inte grundade sig i en yttre belöning. Således lyftes även frågan 

om yttre belöningar på ett negativt sätt kan påverka inre motivation.55 

Deci m.fl. fastslår efter noggranna analyser och överväganden att konkreta och handgripliga 

belöningar har en substantiellt negativ effekt på inre motivation.  Även belöningar som 

indikatorer för gott beteende eller goda prestationer anses minska den inre motivationen för 

subjektivt intressanta aktiviteter. Framförallt bedöms belöningarna minska drivet bakom 

frivilliga åtaganden då de primärt används för att kontrollera människors beteende. Med andra 

ord minskar individens eget initiativtagande och ansvar för att agera då denne istället 

fokuserar på de aktiviteter som anses ”viktiga” och ”belönande” av utomstående part. Därmed 

kan kortsiktiga lösningar och perspektiv, med direkta yttre belöningar som 

motivationsfaktorer, på långsikt kraftigt skada den inre motivationen.56 

                                                        
53 Hochstetler 2013 s. 47. 
54 Ibid. s. 49. 
55 Deci m.fl. 1999 s. 627. 
56 Ibid. s. 659. 
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Arbetet från Deci m.fl. är intressant för den föreliggande studien för att påvisa vikten av att 

veta vilken typ av motivation en volontärarbetare drivs av.  

6. Metod 

Författarna avser i detta kapitel att redogöra för den metod med vilken empirisk data har 

samlats in och analyserats i syftet att utföra denna studie. Studiens frågeställningar kommer 

att besvaras med hjälp av en kvalitativ teorikonsumerande studie som grundar sig i 

genomförda djupintervjuer samt kompletterande litteratur inom forskningsområdet.   

6.1 Teorikonsumerande Studie 
Då målet var att undersöka hur väl det teoretiska ramverket kan appliceras på det presenterade 

resultatet, valde författarna att genomföra en teorikonsumerande studie. Studier av denna typ 

används främst när det handlar om att förklara vad det var som hände i ett specifikt fall. I 

fallet med denna studie avsåg författarna att undersöka om den valda teorin (VFI) kan förklara 

respondenternas motiv och motivation bakom sina hjälpinsatser att stävja ebolaepidemin i 

Västafrika. Således ligger respondenternas svar till grund för studiens resultat, vilket i sin tur 

lämnar teorin till att agera sekundär förklaringsfaktor.57 

Studien ämnar emellertid inte att testa teorin i generella termer utan fokuserar på att pröva om 

den kan ge en tillfredställande förklaring till hur respondenternas svar kan kategoriseras.58 Det 

betyder att författarna inte tillåts förkasta teorin även om den visar sig stämma dåligt överens 

med studiens resultat. Dock kan tilltron till den samma minska om det aktuella fallet inte kan 

förklaras tillräckligt väl.  

Om det skulle visa sig att resultatet inte överensstämmer med det teoretiska ramverket – helt 

eller delvis – har författarna som förhoppning att studien under arbetets gång ska evolvera 

från att vara strikt teorikonsumerande till att inkorporera fler aspekter av området kring 

förklarande studier. Genom att etablera ett teoriutvecklande resonemang utifrån den utförda 

analysen kan slutsatserna av studien möjligtvis resultera i flera förslag till hur det teoretiska 

ramverket kan förfinas.59 

                                                        
57 Esaiasson m.fl. 2007 s. 42f.  
58 Ibid. s. 100. 
59 Ibid. s. 43. 
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6.2 Kvalitativ Dataanalys 
Denna studie är baserad på kvalitativ data, vilket kräver att det insamlade materialet granskas 

utifrån en given analysprocess. Författarna har övervägt och tagit hänsyn till följande fyra 

principer vilka ofta nyttjas vid användning och analys av kvalitativ data: 

• Analysen och slutsatserna är baserade på belägg grundade i de genomförda 

intervjuerna samt kompletterande litteratur. 

• Presenterad data är baserad på extensiv och noggrann läsning. Författarna har granskat 

insamlad empirisk data och härleder presenterat resonemang i enlighet med det 

samma.  

• Analysen är – till författarnas bästa vetande och förmåga – fritt från fördomar. Detta 

inkluderar personliga förutfattade meningar samt bias grundade i tidigare forskning 

och teorier.  

• Författarna har repetitivt kontrasterat slutsatser och teori med insamlad empirisk data 

för att säkerställa en korrekt analys.  
 

Analysen av all insamlad data låg till grund för studiens genererade slutsatser, vilka i sin tur 

kan utvecklas till mer generella teorier och slutsatser i ämnet.60 

6.2.1 The Constant Comparative Method 
Studiens metodologiska grund vilar på Matthew Miles & Michael Hubermans tolkning av 

”The Constant Comparative Method” (svensk översättning saknas), vilken i sin natur kan 

sägas vara iterativ. Med detta menas att datamaterialet gås igenom flera gånger för att 

säkerställa dess förankring i analysprocessen. Metoden delar in den kvalitativa 

analysprocessen i tre nivåer, där varje nivå representerar en specifik aktivitet i bearbetningen 

av all insamlad data. Nivåerna benämns kodning, tematisering och summering.61  

Initialt bearbetade författarna det transkriberade materialet noggrant i sin helhet för att 

uppmärksamma nyckelpassager och andra relevanta begrepp. Dessa tilldelades sedan koder 

vilka till viss del baserades på de frågeställningar och den teori som studien behandlar. I och 

med att den första frågeställningen skiljer sig i kategorisering av motiv och motivation 

jämfört med studiens teoretiska ramverk, tillskrevs vissa iakttagelser flera olika koder. Genom 

                                                        
60 Denscombe 2009 s. 367ff. 
61 Hjerm; Lindgren & Nilsson 2014 s. 33ff. 
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att författarna tidigt satte sig in i forskningsområdets omfång och möjligheter skapades en 

nära och fördelaktig relation till de företeelser som studerades. Detta möjliggjorde – till 

skillnad från ett fullständigt öppet förhållningssätt till materialet – att författarna kunde 

effektivisera kodningsarbetet och särskilja för studien relevant data.62  

Därefter samlades alla uppkomna iakttagelser i kategorier för att på så vis finna ett större 

sammanhang i den data som kodats. Denna tematisering tillät författarna att finna kopplingar 

och mönster i materialet vilka kunde relateras till studiens frågeställningar och teoretiska 

ramverk. Exempelvis så möjliggjorde tematiseringen en ögonblicksbild över vilka kategorier 

som hängde samman och vilka som eventuellt överordnades andra.63  

När väl den iterativa processen var i sitt slutskede kunde författarna börja dra vissa slutsatser. 

Som ett led i summeringen konkretiserades tematiseringar och de preciserade kategorierna för 

att skapa en förklaring av respondenternas motiv och motivation. Detta genererade i sin tur 

flertalet slutsatser som kunde verifieras av det samlade materialet. I likhet med tidigare 

processer bestod även detta arbete av en återkopplande process där slutsatserna utmanades 

upprepade gånger genom att ställa dem i relation till studiens insamlade data. Författarna 

tilläts på detta sätt att finjustera sina tidigare analyser tills dess att datamaterialet ansågs 

mättat.64 

6.3 Forskningsetisk Diskussion 
I linje med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har författarna till denna studie valt 

att inkludera en forskningsetisk diskussion i arbetet. Anledningen till detta är att uppvisa för 

läsaren att god forskningssed har eftersträvats i utförandet av denna studie (särskild koppling 

kan här göras till de intervjuer som gjordes i samband med studien). Vetenskapsrådet har i 

sina principer formulerat fyra allmänna huvudkrav för hur forskning ska bedrivas utan att 

riskera att individer utsätts för kränkning, förödmjukelse, fysisk eller psykiskt skada.65 Dessa 

fyra huvudkrav skapar tillsammans det så kallade Individskyddskravet.66 Nedan följer en kort 

redogörelse för varje huvudkrav och hur dessa har styrt författarna i deras arbete.  

                                                        
62 Hjerm; Lindgren & Nilsson 2014 s. 37ff. 
63 Ibid. s. 40. 
64 Ibid. s. 41f. 
65 Vetenskapsrådet 2002 s. 5. 
66 Ibid. s 6. 
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Informationskravet slår fast att forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. Varje person innehar rätten att bli upplyst om just deras 

roll i den aktuella undersökningen och att all medverkan är frivilligt, vilket innebär att han 

eller hon även har rätt att avbryta sitt deltagande.67 Författarna var noga med att upplysa 

respondenterna i denna studie om att deras integritet togs på största allvar. Inför varje intervju 

gavs förhandsinformation ut angående studiens syfte, dess beståndsdelar samt av vilken 

anledning den utfördes. 

Enligt samtyckeskravet ska forskaren alltid inhämta studiedeltagarens samtycke innan arbetet 

påbörjas. Med andra ord ska deltagare i en undersökning ha rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Vidare stadgar samtyckeskravet att alla deltagare ska inneha rätten att 

självständigt bestämma över villkoren för sitt deltagande. Om någon väljer att avbryta sitt 

deltagande får inte personen i fråga utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan från 

forskaren.68 Författarna lät respondenterna i studien själva bestämma kring sin eventuella 

medverkan. De medverkande blev upplysta om att de när som helst kunde avbryta 

intervjuerna oavsett anledning och att författarna i sådana fall inte skulle hindra deras utträde 

på något sätt. Alla intervjuade gav dock sitt samtycke till att medverka.  

Det är av stor vikt att i forskningssammanhang värna om allt integritetskänsligt material. Det 

forskningsetiska konfidentialitetskravet stadgar att all personal som handskas med känsliga 

uppgifter rörande andra medverkande i ett projekt bör skriva under ett avtal om tystnadsplikt. 

Det berörda materialet bör även lagras på ett sätt som omöjliggör för utomstående att ta del av 

informationen och därmed minimera risken för att någon av de medverkande 

identifieras. 69 Krav på konfidentialitet återfinns i denna studie då respondenterna 

anonymiserats i alla delar av arbetet. I och med detta har allt transkriberat material 

omhändertagits av författarna på ett sätt som garanterar att informationen inte offentliggörs 

eller ligger till grund för en avidentifiering av respondenterna.    

Information rörande enskilda personer får enligt nyttjandekravet inte användas för 

kommersiella eller andra icke-vetenskapliga ändamål. Personuppgifter insamlade i anslutning 

till forskning får inte heller ligga till grund för utomstående beslut som påverkar den enskilde 
                                                        
67 Vetenskapsrådet 2002 s 7. 
68 Ibid. s. 9f. 
69 Ibid. s. 12. 
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individen utan dennes medgivande.70 Författarna har inte för avsikt att nyttja informationen 

från denna studie till annat än att besvara nämnda frågeställningar. Alla personuppgifter som 

kan kopplas till detta arbete är och kommer att förbli bevarade hos de forskningsansvariga. 

6.4 Intervjuer 
För att kunna skapa en så objektiv bild som möjligt av respondenternas motiv och motivation 

tog författarna beslutet att djupintervjuer av semistrukturerad karaktär skulle utgöra grunden 

för denna studie. De semistrukturerade intervjuerna baserades på ett frågeformulär med på 

förhand bestämda frågor vilka berörde det specifika ämnet (se Bilaga 1). Respondenterna gavs 

möjligheten att konkretisera sina egna tankegångar för att frambringa en bredare och mer 

komplett bild över sina motiv och motivation.71  

Huvudfrågorna kompletterades med ett antal stödfrågor för att lättare kunna styra intervjun 

och möjligen för att förtydliga, utveckla och rangordna respondenternas svar. 72  Detta 

tillvägagångsätt stärkte möjligheterna till att fullgott besvara frågeställningarna samtidigt som 

det indirekt skänkte en hög grad av intern validitet till studien.73 För att ytterligare befästa 

intervjufrågornas relevans och utformning iscensattes en pilotstudie med två deltagare vars 

erfarenheter och kriterier låg i linje med huvudstudiens respondenter.74   

Förutbestämda och strategiskt valda kriterier (se Volontärarbetare och Sjukvårdspersonal 

under Kapitel 2.1) utgjorde grunden i den urvalsprocess som genomfördes av författarna. Alla 

respondenter är förstahandskällor och tio av dem söktes upp direkt av författarna efter att 

respondenterna på ett eller annat sätt figurerat i media (hemsidor, nyhetsartiklar, bloggar med 

mera). Då det initialt var svårt att finna lämpliga respondenter beslöt sig författarna för att 

försöka upprätta kontakt med alla de som hade offentliga kontaktuppgifter. Resterande tre 

respondenter kunde även under ett senare skede knytas an till studien via ett snöbollsurval. 

Den källkritiska risk som kan uppstå vid användandet av snöbollsurval bedömdes av 

författarna inte föreligga vid denna studie då dessa respondenter inte svarade unisont.75 För att 

öka studiens trovärdighet sattes ett mål på att intervjua minst tio respondenter; allt över det 

                                                        
70 Vetenskapsrådet 2002 s. 14. 
71 Denscombe 2009 s. 234f. 
72 Hjerm; Lindgren & Nilsson 2014 s. 159. 
73 Esaiasson m.fl. 2007 s. 100. 
74 Hjerm; Lindgren & Nilsson 2014 s. 161. 
75 Ibid. s. 152f. 
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ansågs som en bonus. Noterbart är att alla respondenter som besvarade den initiala kontakten 

tackade ja till att medverka i studien. 

Respondenterna kontaktades inledningsvis med ett formellt e-mail där författarna 

presenterade sig själva som studenter samt förklarade studiens syfte och vetenskapliga 

relevans. Vidare informerades respondenten om hur denne kunde bidra till studiens allmänna 

kvalitet och hur länge intervjuerna beräknades pågå. Intervjuerna genomfördes på 

respondenternas villkor, vilket innebar att varje individ fick bestämma plats (applicerbart 

endast vid personliga möten), tid och tillvägagångssätt. Merparten av alla intervjuer utfördes 

antingen via telefon eller med hjälp av ett program för IP-telefoni. Andelen personliga möten 

begränsades till endast två stycken då hemvisterna bland respondenterna var spridda över 

Sverige. Författarna upplevde ingen märkbar skillnad i karaktär eller djup mellan 

telefonintervjuerna och de övriga två intervjumetoderna. En nackdel med telefonintervjuer 

kan vara att intervjuerna blir något kortare jämfört med personliga möten, detta var dock inget 

som var representativt för den föreliggande studien då ingen intervjumetod utmärkte sig 

tidsmässigt. En annan nackdel med telefonintervjuer är att intervjuaren inte kan se 

respondenternas kroppsspråk. Författarna upplevde inte heller detta som något problem då 

karaktären av telefonintervjuerna inte särskilde sig från de andra intervjuerna.76 

Intervjuerna genomfördes (i den mån det gick) i ostördhet och på avskilda platser där 

intervjuprocessen inte stördes av utomstående faktorer. Författarna valde konsekvent att 

placera sig i tysta rum med god akustik för att säkerställa att inspelningarna höll fullgod 

kvalitet.77 Alla respondenter gav sitt samtycke till att deras respektive intervju spelades in. 

Inspelningarna skedde antingen med en smarttelefon (vid personliga möten och 

telefonintervjuer) eller med hjälp av ett instickningsprogram till ovannämnda IP-

telefoniprogram. Ljudupptagningarna kompletterades även med fältanteckningar.78  

Innan intervjuerna inleddes upprepade författarna studiens syfte för respondenterna och 

upplyste dem om de villkor och den etik som berörde deras medverkan. Det var sedan tidigare 

bestämt att respondenterna skulle bevaras anonyma då deras identitet och andra personliga 

detaljer inte i tillräckligt stor utsträckning ansågs relevanta till studiens syfte. Dock 
                                                        
76 Bryman 2011 s. 432f. 
77 Denscombe 2009 s. 252. 
78 Ibid. s. 259. 
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säkerställde författarna att alla medverkande var införstådda med att deras utlåtande som 

anonyma intervjuobjekt kunde komma att citeras och att resultaten möjligen skulle komma att 

bli publicerade. Efter att ovanstående information hade delgetts respondenterna gav alla ett 

verbalt samtycke till att vara en del av studien.79 Samtliga intervjuer varade 30–60 minuter.  

Det uppkom situationer under intervjuerna då vissa respondenter på grund av frågornas 

komplexitet hade problem att formulera och konkretisera sina tankar och känslor på ett vad de 

ansåg vara tillfredställande sätt. På grund av detta upplevde författarna stundtals att 

respondenterna genom frågor som ”Vad det svaret du sökte?” försökte finna bekräftelse på att 

deras svar var gångbara. Detta, i kombination med att författarna själva hade vissa 

förutbestämda intresseområden, främjade användandet av ledande frågor.80 Det ska dock 

tilläggas att detta var potentiella betänkligheter som författarna sedan tidigare hade 

uppmärksammat och därmed aktivt försökte undvika under intervjuerna.  

Transkriberingen som följde utfördes i ett ordbehandlingsprogram och det uppkomna 

materialet lästes i sin helhet av båda författarna. Under transkriberingen korrigerades inte 

materialet för talspråk, fyllnadsord, tankepauser eller grammatiska fel. Vid citering justerades 

emellertid delar av det transkriberade materialet för innehållslösa ord för att skapa tydlighet 

och stilistisk enlighet med övrig brödtext.  

7. Källor 

Författarna avser i detta kapitel att redogöra för de källor som låg till grund för denna studie. 

Merparten av all information inhämtades från 13 intervjuer vilka även kompletterades med 

skrivna källor. Nedan följer en redogörelse över studiens respondenter, dess skrivna källor 

samt en källkritisk reflektion.   

7.1 Respondenter 
Då studien ämnade undersöka motiv och motivation bakom hjälpinsatser, båda kännetecken 

som involverar känslor, åsikter och tankar, valde författarna att hantera alla intervjuobjekt 

som respondenter.81 Varje respondent valdes ut utifrån de kriterier som specificerats sedan 

tidigare. Vad det gäller respondenternas sammansättning ansågs det fördelaktigt från 
                                                        
79 Hjerm; Lindgren & Nilsson 2014 s. 162f. 
80 Denscombe 2009 s. 245. 
81 Hjerm; Lindgren & Nilsson 2014 s. 153. 
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författarnas sida att ha en så stor demografisk och erfarenhetsmässig variation som möjligt. 

Detta var dock bara önskvärt och utgjorde inga kriterier i urvalsprocessen.  

Bland de 13 respondenterna återfinns fyra män och nio kvinnor med åldrar som varierar i ett 

spann från 30 år till 55 år. Yrkesmässigt bestod intervjugruppen av biomedicinska analytiker, 

läkare och sjuksköterskor. Sett till antal genomförda hjälpinsatser av liknande karaktär består 

urvalet av allt från förstagångsåkare till sådana som deltagit i ett tiotal hjälpinsatser. Under 

den ebolainsats som föreligger denna studie representerade respondenterna en av följande 

organisationer eller myndighet: Läkare Utan Gränser (MSF), Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap (MSB) och Röda Korset. 

Det finns två förklaringar bakom beslutet att inte göra en mer ingående presentation av 

respondenterna. För det första ville författarna värna om respondenternas anonymitet då 

endast ett begränsat antal personer ur svensk sjukvård volontärarbetade under ebolaepidemin i 

Västafrika. Att knyta respektive respondent till kön, ålder, yrke, antal insatser och 

organisation eller myndighet skulle potentiellt kunna kompromissa löftet om anonymitet. För 

det andra så avser inte studien att redogöra för eller analysera de individuella respondenternas 

kompletta motivationsbild. Således fokuserar författarna på de individuella 

motivationselement som uppkom under intervjuerna utan att direkt relatera dem till respektive 

respondent då denna koppling inte är intressant för studiens syfte. 

7.2 Skrivna Källor 
De skrivna källorna som används i studien kompletterar intervjuerna på områden som inte 

berörs av det transkriberade materialet. För att kunna säkerställa källornas ursprung och 

auktoritet, samt om det rör sig om sekundär data eller inte, strävade författarna efter att så 

långt det gick endast använda sig av ursprungskällor. Detta gjordes för att lättare kunna 

säkerställa beständigheten och objektiviteten hos den data som samlades in. Källorna består 

främst av officiella publikationer och dokument producerade av eller för internationella 

biståndsorganisationer, mellanstatliga organ eller forskningssamhället i stort. Merparten av 

dessa inhämtades från databaser kopplade till Högskolebiblioteket i Jönköping (ProQuest, 

SAGE, Academic Search Elite etcetera), medan resterande laddades ned separat från källans 

ursprungliga webbadress.  

Även om det inte finns någon praktisk skillnad med information hämtat från till exempel 

böcker eller Internet är författarna medvetna om att Internet i sig intar en särställning när det 
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kommer till källkritik. Rekommendationer från ett flertal metodböcker på området har i stort 

speglat författarnas förhållningssätt till studiens skrivna källor.82 

7.3 Källkritisk Analys 
Att utföra en källkritisk analys på en grupp respondenter är till sin natur problematiskt. 

Författarna har egentligen inga möjligheter att kontrollera om intervjusvaren överensstämmer 

med verkligheten då de till stor uträckning kretsar kring individens upplevda känslor och 

subjektiva erfarenheter ur specifikt uppkomna situationer. Likväl går det att föra en öppen 

diskussion över om någon (eller några) av respondenterna med uppsåt försökte framställa sig 

själva i bättre dager gentemot sina intervjuare. Författarna kan inte garantera att så inte var 

fallet men utifrån en samlad bedömning av både intervjuerna i sig och det korresponderande 

transkriberingsmaterialet dras slutsatsen att ingen av respondenterna tycktes försöka förvränga 

sina svar till att likna något annat än vad de själva faktiskt kände.  

Kopplat till diskussionen om intervjusvarens sanningshalt finns resonemanget kring svarens 

faktiska innehåll, det vill säga om respondenterna sammantaget gav tillräcklig med 

information för att uppnå studiens syfte. Författarna anser att respondenturvalet var 

tillfredställande och väl diversifierat inom satta kriterier och önskemål. Ett ökat antal 

respondenter hade varit fördelaktigt men ej nödvändigt i en studie av denna vetenskapliga 

omfattning. Ur intervjuerna kunde författarna urskilja generella mönster och sammanlänka 

svaren till olika kategorier, samtidigt som varje individ lyfte fram personliga perspektiv och 

synsätt vilka försåg studien med ytterligare inblickar i forskningsområdet.   

Författarna diskuterade även inbördes definitionen av volontärism och huruvida 

respondenterna kunde klassificeras som volontärer. MSF, MSB och Röda Korset betalar alla 

ut ekonomisk kompensation i form av arvode, lön eller traktamente. Trots att 

kompensationens omfattning skiljer sig mellan de tre aktörerna så var det ingen av 

respondenterna som likställde den samma med en motiverande faktor i deras beslut att åka till 

Västafrika. I linje med definitionen av volontärism (se Kapitel 2.1) så klassificerades 

respondenterna som volontärarbetare då samtliga valde att frivilligt ställa sig till förfogande 

utan att drivas av några ekonomiska motiv. 

                                                        
82 Denscombe 2009 s. 301ff. 
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8. Resultat 

Följande kapitel kommer presentera det samlade intervjumaterialet samt ordna och gruppera 

respondenternas svar utifrån inre och yttre motivation. Genom att låta intervjusvaren styras av 

dessa två specifika motivationstyper tillåts författarna att lättare strukturera informationen och 

delge detta till läsaren. Varje underkategori är formad efter respondenternas samlade tankar, 

åsikter och allmänna reflektioner inför deras volontärtid i Västafrika. Själva kategoriseringen 

bygger i sin tur på författarnas egna förmågor att urskilja generella mönster i materialet och 

sammanlänka svaren i en logisk följd. 

Då resultatkapitlet styrs av de två tidigare nämna motivationstyperna kommer författarna 

enbart redogöra för individuella element som underbygger motiv och motivation, utan att för 

den delen ge en fullständig bild över enskilda volontärarbetares sammantagna 

motivationsbild. Författarna kommer inte heller i resultatet särskilja vilka element som var 

mest respektive minst motiverande.  

Kapitlet kommer att avslutas med ett stycke kring de motivationshämmande faktorer som 

respondenterna valde att beröra under intervjuerna.  

8.1 Inre Motivation 
Respondenternas inre motivation har således delats in i åtta bredare underrubriker vilka alla 

karaktäriseras av ett driv att möta eller uppmärksamma inneboende psykologiska behov.  

8.1.1 Rättviseperspektiv 
Sex respondenter uppgav rättvisefrågor som en del i varför de åkte ner till ebolaepidemin. 

Framför allt lyftes två intressanta perspektiv ur diskussionen. För det första talades det om att 

ebolautbrottet inte bara är Afrikas problem utan att ansvaret också ska delas med 

”Västvärlden”.83 Det fanns en bild av att ”Västvärlden”, trots sina stora resurser och förmåga 

att hjälpa utsatta människor, gör väldigt lite för att minska orättvisor och stötta de allra mest 

nödställda. En respondent berörde ämnet genom att påvisa att det är vår kollektiva skyldighet 

att bistå med mer assistans ”och då innebär det att jag också ska göra mer”.84 En annan 

respondent instämde i resonemanget: 
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När man får växa upp i Sverige så är man priviligierad och om man då på något sätt kan ge något 

tillbaka och jämna ut saker och ting så tycker jag att det är ens skyldighet att göra det. 85 

Författarna uppmärksammade en frustration bland vissa respondenter över att ännu en 

katastrof hade drabbat den afrikanska kontinenten. Kopplat till detta fanns även en 

uppgivenhet över att fattiga människor återigen fick bära den tyngsta bördan: 

Det här slog mot de som alltid råkar ut för katastrofer och sjukdomar. […] det känns som att de har 

samma rätt som vi alla andra. Barn och föräldrar och sjukvårdare som bara dog för att de inte har 

resurserna, de har inget.86 

Det andra perspektivet rörde mer det individuella planet där respondenterna 

uppmärksammade att de som individer har haft ”turen” och förmånen att få leva ett stabilt liv 

med möjligheten att kunna tillgodose sig en yrkesutbildning. 87  Ur de gynnsamma 

förutsättningarna i Sverige hade det hos en respondent vuxit fram en upplevd skyldighet att 

hjälpa, med motiveringen att ”jag har ett ordnat liv här hemma i Sverige […] och då kan jag 

ge till någon annan som inte har haft lika tur att födas här som jag”.88  

Även om de båda ovanstående perspektiven delvis rör vid varandra gick det att hos vissa 

respondenter urskilja en svårdefinierad, grundläggande känsla av rättvisa som drev dem att 

hjälpa utsätta människor.89   

8.1.2 Empati 
Förutom att känna en stor orättvisa över situationen i världen identifierade fyra respondenter 

en särskild känsla av empati gentemot offren i ebolaepidemin. Bilder, filmer och andra 

skildringar från drabbade områden berörde respondenterna och skapade en känsla av att ”här 

måste man hjälpa till med det man kan”.90 För en respondent blev behoven i katastrofen än 

mer påtagliga och skapade en tvångslikande känsla: 

Nu blev det så oerhört påtagligt, ett så stort behov. Det kändes som att jag inte hade något val, 

även fast jag vet att jag hade det.91 
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För vissa respondenter mynnade empatin ut i en frustration som grundade sig i en känsla av 

hopplöshet. Att på avstånd bevittna en katastrof där människor far illa och dör utan att kunna 

göra någonting var svårt att hantera känslomässigt.92 Frustrationen kunde även grunda sig i 

det faktum att ebolaepidemin till en början var svår att kontrollera. Detta uppmärksammade 

en av respondenterna genom att konstatera att ”människor dog och att det bara blev värre och 

värre på ett fruktansvärt sätt”.93  

8.1.3 Rutinbrytande 
I intervjumaterialet kunde författarna urskilja fyra respondenter som på ett eller annat sätt 

ville bryta sina vardagliga rutiner. Även om samtliga kände sig behövda i sina roller inom 

svensk sjukvård så gav ebolainsatsen dem ett tillfälle att göra något som upplevdes som mer 

meningsfullt och spännande.94 Som fast anställd inom sjukvården är det i regel svårt att få 

tjänstledigt med kort varsel för att åka på volontäruppdrag så när möjligheten väl gavs att 

hjälpa till i Västafrika var det många som tog tillfället i akt.95 En av respondenterna framhöll 

även vikten av att ta sig an nya utmaningar, annars finns det en risk att ”man stagnerar och 

hamnar i en vardag som är väldigt rutinbaserad”.96 En annan talade om en befriande känsla att 

få lämna tryggheten i Sverige och istället få möta ”verkligheten”: 

Jag kan tycka på ett sätt att det är befriande att få vara i hemska, kaotiska situationer med död och 

lidande. Det är liksom verkligheten och man måste hantera den på något sätt […] utmana den och 

försöka se den i vitögat.97 

Kopplat till att bryta rutiner och komma ifrån vardagen fanns även en subjektiv känsla av att 

faktiskt vara behövd och må bra över sin insats. Vissa respondenter motiverades av 

vetenskapen att deras insatser på plats är nödvändiga och uppskattade vilket i sin tur skänker 

en inre tillfredsställelse.98 I kontrast till det som precis nämnts fanns det en respondent som i 

sin känsla att vara behövd särskilde den faktiska nyttan arbetsinsatsen ger och den personliga 
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tillfredställelse som volontären känner inombords. Respondenten menade att ebolautbrottet 

”var lite för allvarligt för att man skulle väga in den [personliga; författarnas anm.] biten”.99  

8.1.4 Personlig och Professionell Utveckling 
Bland respondenterna fanns det de som pekade på personlig och professionell utveckling som 

källa till motivation. Ebolaepidemins karaktär och de omständigheter som rådde (och delvis 

fortfarande råder) i de drabbade länderna gjorde att vissa kände en nyfikenhet som behövde 

stillas.  ”Det var något helt nytt […] att få lära sig en helt ny grej som man inte skulle få vara 

med om annars”, 100 löd svaret från en respondent som relaterade till personens professionella 

utveckling. Författarna fick berättat att det både var ebolasjukdomen i sig och det otroligt 

aggressiva sätt den spreds på som drev personerna i sina roller som sjukvårdspersonal att 

uppleva situationen på plats. En respondent drevs av en nyfikenhet inför det osäkra och 

okända som omgav ebolaepidemin. Nyfikenheten i sig bidrog, enligt respondenten, till att 

”man som person utvecklar sig i sin professionella förmåga”.101  

Nära besläktad med den professionella utvecklingen fanns den personliga utvecklingen, det 

vill säga att respondenterna motiverades av att växa som individer bortom sin yrkesroller. 

Dock behövde det ena inte utesluta det andra, likt svaret författarna fick från en respondent:   

För mig som person så är detta otroligt givande, otroligt spännande och intressant. Men jag 

utvecklas ju också som läkare genom att arbeta i ett annat sammanhang och det är en väldigt stor 

drivkraft. Jag känner att jag får ut precis lika mycket både som läkare och som person av att arbeta 

på det här viset som jag gör.102 

Slutligen fanns det en respondent som menar att den professionella utvecklingen får stå åt 

sidan för drivet att utvecklas som person.103  

8.1.5 Ebolakunskaper 
Tre av respondenterna talade specifikt om att lära sig mer om ebola som sjukdom. Det främsta 

argumentet till varför var att det hittills är relativt få inom svensk sjukvård som någonsin har 

kommit i kontakt med ebola: 
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Det är ju inte så många [inom svensk sjukvård; författarnas anm.] som har sett ebola 

överhuvudtaget och det är ganska betydelsefullt att ha den kunskapen.104 

Samtliga poängterade att de själva har ett egenintresse för sjukdomen som sträcker sig över 

sina tjänster inom vården. Faktum är att personal inom svensk sjukvård gynnas väldigt lite ur 

ett karriärsperspektiv med fördjupade kunskaper om ebola.105 Intresset härstammade således 

ur en vetgirighet från respondenternas sida och en respondent kände till och med ett ”behov 

att komma ner på plats och förstå och lära mig själv mer”.106  

8.1.6 Testa Gränser 
Tre andra respondenter såg den extrema situationen ebolaepidemin innebar som en möjlighet 

att testa sina egna gränser ur ett fysiskt, psykiskt och medicinskt perspektiv. En respondent 

klargjorde detta på följande sätt:  

Man tänker: ”Vad går man för? Hur bra är man egentligen utan all röntgen, alla blodprover som 

man tar och att som i Sverige alltid ha 20 personer runt dig som du kan konsultera?”. […] Det är 

lite som en idrottsman. De vill se hur långt de kan pusha sina gränser. Och det är väl en egoistisk 

komponent i det också. Så jag tror det är att se hur välutvecklad ens förmåga är.107 

Övriga två respondenter uppmärksammade framför allt den psykiska aspekten av att testa sina 

gränser. Det talades om hur en människas nyfikenhet kan ligga till grund för det ”driv” som 

gör att personen i fråga utsätter sig själv för påfrestande prövningar. Trots att utmaningarna 

ibland kan vara svåra att ta sig igenom påpekar respondenterna att processen hjälper individen 

att prova var ”gränsen går” och på så sätt lära sig mer om sig själv.108 Genom att flera 

personer testar sina gränser kollektivt i en epidemi som den i Västafrika hade en respondent 

en förhoppning om att ytterligare kunna utmana sig själv genom de gemensamma 

ansträngningarna.109 

8.1.7 Kristna Värderingar  
Den främsta motivationen hos en av respondenterna grundade sig i en personlig kristen tro. 

Personen ansåg att insatsen i Västafrika var förenlig med dennes tro och värderingar då alla 

människor har samma rätt till ett värdigt liv: 
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Det som driver mig är en kärlek till människor. […] Jag har en stark kristen humanistisk värdering 

i livet och det är att alla människor är lika mycket värda. Och där de behöver hjälp tycker jag att de 

är en förmån och ett privilegium att hjälpa.110 

Genom hela intervjun framhöll respondenten att kärlek var den främsta drivkraften till att vilja 

hjälpa människor som är sämre lottade oavsett situation, eller i respondentens egna ord: ” Jag 

älskar människor […] jag skulle kunna åka 70 gånger till samma land ifall de skulle behöva 

det”.111 Det poängterades även att det inte låg någon äventyrslust bakom hjälpinsatsen utan att 

det strikt baserades på en välvilja och en omsorg om andra människor.  

8.1.8 Normbrytande 
Att bryta normer i allmänhet var särskilt viktigt för en respondent. I just detta fall handlade 

det om att bryta den allmänna stigmatisering som rådde kring ebolaepidemin på 

respondentens arbetsplats. Bland kollegorna fanns det en uttalad rädsla för att åka på en 

hjälpinsats till Västafrika, detta trots att många av dem var specialister på 

infektionssjukdomar med tidigare erfarenheter från Afrika. Denna inställning irriterade 

respondenten och låg till grund för en mer rebellisk framtoning: 

Då blev jag lite så där att ”nu fasen ska ni få se att det går och så får jag väl komma hem 

överlevande då”. Annars får jag vara den första som har dött i ebola i Sverige i historien. Men det 

kändes… ja, lite det där rebelliska.112 

Även om personen var lite av en trygghetsmänniska innerst inne, och då framförallt på jobbet 

i det dagliga arbetet, menade denne att det finns en ständigt närvarande vilja att leva efter sina 

egna värderingar och tillade att ”får jag en chans att bryta mot det [normaliteten; författarnas 

anm.] så gör jag gärna det”.113 

8.2 Yttre Motivation 
Den yttre motivationen kategoriseras i fem bredare underrubriker vilka alla karaktäriseras av 

ett driv att uppnå ett separat mål med instrumentellt värde för individen. 

 

                                                        
110 Respondent XIII. 
111 Ibid. 
112 Respondent XII. 
113 Ibid. 



 

 

 

31 

8.2.1 Ansvarstagande 
Många respondenter upplevde djupa ansvarskänslor som härstammade från antingen deras 

tidigare erfarenheter, kompetens eller nuvarande yrkesroll. Några menade att deras 

erfarenheter tillsammans med särskild kompetens gjorde dem lämpade för en insats i 

ebolaepidemin.114  En respondent konkretiserade detta genom att påtala att ”jag är verkligen 

tränad för den här typen av katastrofer […] och har arbetat med smittsamma sjukdomar som 

kanske inte har någon riktigt bra behandling”.115  Ytterligare en respondent talade om hur 

erfarenheter kan vägleda ens moraliska skyldighet: 

Jag hade mycket annan erfarenhet som jag visste skulle hjälpa mig att göra ett bra jobb, kanske 

jämfört med om jag under hela mitt yrkesverksamma liv hade jobbat på vårdcentralen. Då skulle 

jag nog inte ha känt den moraliska obligationen. […] Med tanke på den jag är och det jag jobbar 

med så har jag någon slags moralisk kompass som säger att det är rätt att göra en insats och att 

människor som lider har rätt till assistans.116 

Ansvarskänslan hos två respondenter förstärktes av det faktum att de tydligt kunde identifiera 

sig med de kriterier som volontärorganisationerna eftersökte och krävde i 

rekryteringsprocessen.117 En av dem uttryckte sig på följande vis: 

När man annonserade att man behövde mycket mera hjälp tänkte jag att ”här kanske jag kan göra 

någon nytta med mitt yrke”. […] Visst fanns det med någon form av social press i och med att jag 

har jobbat inom organisationen tidigare. Jag vet att det finns ett visst antal personer som kan åka 

iväg på korta uppdrag så kände jag viss press att jag borde åka.118 

För en annan respondent innebar en yrkesroll inom vården i sig ett visst ansvarstagande. 

Personen var av den starka uppfattningen att denne i sin roll som läkare bör engagera sig i 

humanitära insatser: 

Personligen tycker jag att man som läkare bör kunna bidra mer än vad vi gör generellt sett. Jag ser 

det snarare som så att jag i min läkarroll har möjlighet att arbeta och göra någonting i ett annat 

sammanhang. Jag använder min läkarkunskap för att kunna bidra på något vis.119 
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Kopplat till yrkesroll och kompetens lyfte även en respondent fram gynnsamma yttre 

förutsättningar som bidragande förstärkningsfaktorer i ansvarskänslan, till exempel 

familjeförhållanden och personens hälsotillstånd.120  

8.2.2 Medmänsklighet 
Även om medmänsklighet och moraliska skyldigheter på ett eller annat sätt genomsyrar 

samtliga respondenters resonemang var de ett fåtal som – bortsett från rättviseperspektiv, 

erfarenheter, kompetens och yrkesroll – explicit talade om en plikt som de som 

medmänniskor hade gentemot andra.121 Fenomenet uttrycktes klart av en respondent:  

Jag tycker att det är en medmänsklig självklarhet att hjälpa till.122 

Känslan grundande sig inte i ett samhällstryck utan byggde helt och hållet på en inre 

övertygelse.123 En sådan övertygelse utvecklades i samband med ebolaepidemin till en 

skyldighet hos en av respondenterna:  

Jag anser att jag hade en moralisk skyldighet att åka. Att jag som världsmedborgare eller bara 

medborgare eller bara samhällsmedborgare – you name it – att jag måste göra det här.124 

En respondent sammanfattar känslan av medmänsklighet som ett fundamentalt element i sin 

person, bortsett alla övriga attribut som formar och definierar en individ.125 

8.2.3 Karriär 
Ur ett motivationsperspektiv uppmärksammade fyra respondenter ebolainsatsen som 

betydande i karriären, fast av olika anledningar. En respondent diskuterade kring det faktum 

att insatser av denna karaktär inte är något smart karriärsdrag om målet är att klättra på den så 

kallade ”karriärstegen” då frånvaro från kliniskt arbete i Sverige inte anses som positivt.126 

Personen instämde dock med en annan respondent som menade att erfarenheten kan vara 

gynnsam i den aktuella tjänsten och eventuellt för en breddning av den samma i framtiden: 

Motivationen var mer karriär på det sättet att jag tänkte att jag skulle kunna använda mig av 

erfarenheten på ett positivt sätt när jag kom tillbaka. I det jag jobbet jag har eller kanske chansen 
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att vidareutveckla det jobbet. Kanske möjligheten att hitta forskningsfrågor som jag kunde gå 

vidare med. […] Sen rent strategiskt kanske, att det blir väldigt konstigt att ha det jobbet jag har, 

att stå och undervisa om ”Hur ska vi göra när det är katastrofer?” och ”Vad behövs då?”, när man 

själv inte samlar på sig erfarenheter och är ute och jobbar.127 

Således var det de reella erfarenheterna från ebolaarbetet som är värdefulla då ett CV inom 

svensk sjukvård inte ”väger tyngre” på grund av att det innehåller en ebolainsats.128 En tredje 

respondent höll visserligen med de två tidigare nämnda, men emfaserade allvaret med en 

sådan strävan: 

Visst ökade möjligheterna till att eventuellt vidga vad man skulle kunna göra framöver. Absolut. 

Så visst, det fanns en komponent där men den är ju dyrköpt. Man satt inte där nere och rullade 

tummarna direkt.129 

Den fjärde respondenten instämde till viss del i det just förda resonemanget men ansåg att 

en ebolainsats faktiskt kunde stärka ett CV i tjänster utanför den svenska sjukvården. 

Personen såg även insatsen i Västafrika som ett möjligt avstamp i en framtida karriär 

inom organisationer verksamma i katastrofområden.130 

8.2.4 Sociala Relationer 
Bland de fyra respondenter som nämnde sociala relationer som en motivationsfaktor fanns det 

två olika perspektiv som lyftes. Det första handlade om att genom en hjälpinsats få chans att 

träffa likasinnade. En av dem talade om en förhoppning att träffa andra hjälparbetare på plats 

som i likhet med denne också vågade testa sina gränser och agera trots överhängande 

risker.131 En respondent med erfarenhet från flertalet tidigare hjälpinsatser påpekade att den 

sociala aspekten var en bidragande faktor i beslutsprocessen:    

Det är en av anledningarna till varför jag reser ut upprepat, att det är väldigt trevligt med folk man 

träffar. Det är oftast en bra gemenskap och sådär. Personer är alltid olika och det kan skära sig men 

ofta är det personer med ett driv som lever ungefär samma liv som en själv.132 

Det andra perspektivet präglades mer explicit av den faktiska gemenskapen på plats och de 

djupare relationer som denna kan resultera i. Under speciella och extrema omständigheter, likt 
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de under ebolaepidemin, kommer hjälparbetare ofta väldigt nära varandra då de får dela en 

vardag olik den i Sverige.133 En respondent vittnade om att personer involverade i denna typ 

av insatser ofta har mycket gemensamt och att arbetsrelationer kan utvecklas till djupare 

vänskapsförbindelser.134  

8.2.5 Dämpa potentiellt dåligt samvete 
Fyra av respondenterna spekulerade om en hypotetisk framtid i vilken de inte hade deltagit i 

någon hjälpinsats och uppmärksammande den potentiella börda som ett sådant beslut hade 

inneburit. Samtliga medgav att de skulle haft dåligt samvete om de hade ignorerat nöden i 

Västafrika och istället stannat hemma. En respondent använde sig av en liknelse för att 

förtydliga den potentiella situationen: 

Det är lite så om man hade sett någon nedslagen på gatan och går där ifrån för att jag inte har tid. 

Det hade inte känts bra, man hade ju känts sig skyldig. Även om […] det inte står att det är just du 

som ska göra något så hade du ju ändå inte kunnat lämna med gott samvete.135 

En annan förklarade det som att ”jag hade inte tyckt att det känts rätt att inte åka när jag väl 

hade kommit till insikten att jag kunde åka. Då hade jag inte varit så nöjd med mig själv”.136 

Just den här känslan av att ha möjlighet men välja att inte agera var en återkommande 

tankegång bland respondenterna.137 Författarna fick även berättat för sig att konsekvenserna 

av ett sådant beslut skulle kunna komma gäcka en person senare i livet:  

Jag tänkte på att om jag inte gör någonting så skulle jag skämmas om jag tänker tillbaka på mitt liv 

när jag blir äldre, att jag inte gjorde något.138 

Värt att notera är att ingen av respondenterna under intervjun benämnde känslan som ”skuld”. 

8.3 Motivationshämmande Faktorer 
Under intervjuerna uppkom flera perspektiv på området motivationshämmande faktorer. Hos 

flertalet respondenter uppmärksammades det faktum att omständigheter kring 

ebolasjukdomen gjorde att de mer noggrant övervägde sitt eget engagemang. Bland annat 

lyftes perspektivet kring den egna säkerheten i och med att sjukvårdsarbetare utgör en särskild 
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riskgrupp när de väl är på plats i högriskområden. En av respondenterna valde att beskriva 

situationen på följande sätt:  

Det är ju inte en supersmittsam sjukdom, men den är ju dödlig. Du vet ju att hälso- och 

sjukvårdsarbetare är väldigt utsatta så det är klart att du utsätter dig för den risken […] om jag blir 

sjuk är det inte säkert att jag kommer hem utan jag kanske blir kvar och risken är ju stor att jag 

kanske inte överlever då.139 

En annan respondent erkände att denne hade tackat nej till insatsen i Västafrika om en 

specifik förfrågan hade kommit utan förvarning; den påtagliga risken betydde att betänketiden 

behövde vara längre.140 Ett annat perspektiv som togs upp rörde familjernas uttalade oro runt 

respondenternas ebolainsatser. Många tyckte att det var jobbigt att känna 

familjemedlemmarnas ängslan över att de skulle åka, samt att de i vissa fall även försökte 

övertala respondenterna att avstå resan. En respondent förklarade detta tydligt:  

Jag vill inte utsätta dem för något som riskerar att göra dem ont, eller ledsna eller så. Det var det 

som var den känslan som fick mig att tveka egentligen.  De var ju rädda att jag skulle komma hem 

och smitta dem. Så de ville att jag skulle vänta till efter jul så att vi skulle fira jul ihop, vilket 

gjorde mig jätteledsen. Det kändes inte som att jag ville åka om jag inte fick träffa dem när jag 

kom hem.141    

Slutligen uppkom ett perspektiv som gällde arbetsplatsen och dess tydliga ställningstagande 

mot ebolainsatsen. Författarna fick det beskrivet för sig hur en respondent upplevde att stödet 

från kollegorna uteblev och istället omvandlades till ett uttalat motstånd: 

Det var folk som sa till mig – kollegor från andra kliniker – som sa till mig att ”Du vet väl att dina 

kollegor tycker att du är helt dum i huvudet?”. Så var det. ”Du är för ung och oerfaren. Det är 

jättedumt att åka på ett ebolauppdrag som första uppdrag, det är ju bara korkat.”. ”Vem tror du att 

du är?”.142 

En annan respondent beskrev processen som påfrestande för närstående och kollegor och att 

”det inte var någon som jublade direkt när jag sa att jag skulle åka.143 
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8.3.1 Förebyggande Åtgärder 
I samband med att respondenterna talade om de motivationshämmande faktorerna resonerade 

de även kring hur faktorerna kan hanteras för att begränsa deras inverkan i beslutsprocessen 

inför en volontärinsats. Majoriteten av alla respondenter framhöll tydligare information som 

det absolut viktigaste för att minska ovissheten. En respondent förberedde sig själv mentalt 

genom att studera videoklipp från ebolainsaten på Internet. Videoklippen gav värdefull 

information och konkretiserade vad en insats faktiskt innebar, vilket skänkte personen ett inre 

lugn.144 Tydlig information var inte bara viktigt för respondenterna själva utan också i samtal 

med anhöriga och kollegor: 

Man får väl informera helt enkelt, det är bara det. Och försöka förklara att ur min synvinkel är det 

här är inte så himla farligt. Det finns värre saker, till exempel krig. Jag skulle till exempel inte åka 

till ett krigsdrabbat område för jag förstår mig inte på krig och jag tycker det är obehagligt med 

militärer och vapen och så. Och då skulle jag säkert signalera till flera av mina familjemedlemmar 

att det har jag inte speciell kontroll på. Men när det gäller det här är det bara att informera och 

ställa frågor: ”Vad tror du kan hända och hur kan det hända?”. Det är ganska svårt att dö för man 

måste bli smittad först, och det är inte jättelätt att bli smittad om man vet vad man gör.145 

Precis som respondenten i citatet ovan påpekade, menade många att det gäller att sätta de 

besvärliga omständigheterna i perspektiv och lita på sitt eget omdöme och sina kunskaper. En 

respondent liknade situationen med en djurskötare som förstår och känner det djur som denne 

handskas med:  

Folk tror att det är helt kaotiskt, att det är som en ”alien” som bara hoppar på en, men riktigt så är 

det ju inte. Det är lite som med krokodiler på Skansen: de är jättefarliga och trillar du i bassängen 

så blir man uppäten. Men det finns djurskötare där som vet hur de funkar och då är de väldigt 

förutsägbara.146 

En respondent lyfte fram medias delaktighet i skapandet av motivationshämmande faktorer 

och menade att nyhetsbolag målade upp skräckbilder av ebolaepidemin, vilka påverkade såväl 

privatpersoner som sjukvårdspersonal negativt:  

Varför det har stått så mycket i media och varför det har varit en sån skräckpropaganda tycker jag 

är ganska lätt att förstå. Det är ju en fruktansvärd och obehaglig sjukdom där man dör en brutal 

och snabb död. Anledningen till att det stått så mycket om det [i media, författarnas anm.] var att 
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några västerlänningar smittades […] men det var upphaussat till en närmast spektakulär nivå och 

fokus togs ifrån det själva medicinska.147  

Samma respondent fortsatte resonemanget och hävdade att samma attityd till en början även 

fanns inom volontärorganisationerna. Respondenten menade att det påtagliga fokuset på 

riskhantering inför och under insatserna kraftigt påverkade både rekryteringsprocessen och 

operationen på plats i Västafrika.148 

9. Analys 

Författarna kommer i följande kapitel ordna de ovanstående resultatbaserade 

underkategorierna i VFI-modellens sex funktioner. För att förankra underkategoriernas 

funktionstillhörighet kommer dessa i sin tur relateras till en eller flera funktionsunderordnade 

Items (se Bilaga 2). På så sätt tillåts en analys av den svenska sjukvårdspersonalens motiv och 

motivation i relation till det teoretiska ramverket. För att tydliggöra funktionerna kommer 

författarna initialt att återkoppla dessa till det teoretiska ramverket genom deras konceptuella 

definitioner. 

Författarna kommer även att göra ge en samlad bedömning av varje respondents kompletta 

motivationsbild för att exemplifiera resultatet en volontärorganisation har att förhålla sig till 

när VFI används som ett rekryteringsverktyg. 

9.1 Värderingar 
The individual volunteers in order to express or act on important values like humanitarianism.149 

Inre Motivation: Rättviseperspektiv, Empati, Kristna Värderingar och Normbrytande. 

Rättviseperspektiv inkluderas i denna funktion då respondenterna uppvisade en kollektiv 

skyldighet att bistå med hjälp till de som är mindre lyckligt lottade (Item 3), vilket i det här 

fallet generellt grundade sig i en vilja att skapa ett mer rättvist globalt samhälle. Författarna 

anser att detta resonemang förankras i en värdering om att alla människor har samma 

rättigheter och skyldigheter gentemot varandra (Item 19). Det går också att argumentera för 

att rättviseperspektivet bör vara en del av funktionen då respondenterna, på grund av sina 
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subjektiva uppfattningar av sig själva som priviligierade, ville jämna ut orättvisorna och ge 

stöd till utsatta människor genom sina volontärengagemang (Item 16).   

Empati anses av författarna vara en del av funktionen då de känslor som väcktes hos 

respondenterna tycks ha ett ursprung i en solidarisk medkänsla och en vilja att minska 

mänskligt lidande (Item 16). Även om inte respondenterna själva definierade vilken typ av 

värdering känslorna av empati grundade sig i (till exempel ”medmänsklighet” eller 

”rättviseperspektiv”) är författarna trygga i sitt beslut att inkludera underkategorin i 

”Värderingar”.  

Kristna Värderingar innefattas i denna funktion då respondentens kärlek till andra människor 

grundade sig i dennes tro och en stark kristen humanistisk värdering om att alla människor är 

lika mycket värda. Således uppfattar författarna det som att personen vill assistera alla 

människor som behöver hjälp, inte bara de som är ”mindre lyckligt lottade” (Item 16).  

Normbrytande inkluderas i funktionen därför att respondenten ansåg att det var viktigt att 

bryta den stigmatisering och de normer som hade vuxit fram kring ebolaepidemin. Således 

bedömer författarna att respondenten grundade sin motivation i en egen övertygelse om vissa 

normers irrelevans och en önskan att få leva efter sina egna värderingar utan att vara styrd av 

utomstående faktorer (Item 22). 

Yttre Motivation: Ansvarstagande och Medmänsklighet. 

Ansvarstagande som underkategori anses av författarna ingå i denna funktion då 

respondenterna uttryckte en viss skyldighet att hjälpa i och med deras tidigare erfarenheter, 

kompetens eller yrkesroll. Detta i sin tur kan antas grunda sig i en värdering kring att 

människor med efterfrågad kompetens bör kliva fram och ta ett ansvar när nöden kräver det 

(Item 19). Likaledes anser författarna att respondenternas motivation vilar på värderingen att 

de i sin yrkesroll som sjukvårdspersonal per automatik har ett ansvar gentemot sjuka 

människor (Item 19).  

Medmänsklighet beskrevs av respondenterna som en inre övertygelse vilken grundade sig i 

inneboende moraliska skyldigheter gentemot sina medmänniskor. Författarna väljer därmed 

att inkludera denna underkategori i funktionen eftersom det gick att urskilja en utpräglad 

värdering kring att alla har en plikt att assistera de som behöver hjälp, i och med att vi alla 

”sitter i samma båt” (Item 16). 
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9.2 Förståelse 
The volunteer is seeking to learn more about the world or exercise skills that are often unused.150 

Inre Motivation: Personlig och Professionell Utveckling, Ebolakunskaper och Testa 

Gränser. 

Personlig och Professionell Utveckling inbegrips i denna funktion då respondenterna 

uttryckte en strävan efter att lära sig mer och utvecklas, såväl personligt som i sina 

yrkesroller. Författarna anser att detta till fullo stämmer in i funktionen då denna både fångar 

upp perspektiv kring att lära sig genom praktiskt och direkt arbete (Item 18) samt en vilja att 

få perspektiv på det egna livet och omvärlden i stort (Item 14).  

Ebolakunskaper handlar om att respondenterna ville lära sig mer om själva sjukdomen. 

Författarna placerar underkategorin i funktionen då den underliggande motivationen grundade 

sig i en vilja att öka de faktabaserade kunskaperna kring ebolaviruset (Item 12).  

Testa Gränser inkluderas i denna funktion då resonemanget som respondenterna förde till stor 

del handlade om att utmana sig själva fysiskt, psykiskt och medicinskt. Följaktligen anser 

författarna att drivet härstammar i en ambition att utforska sina egna styrkor och svagheter 

(Item 30). 

Yttre Motivation: Inga resultatbaserade underkategorier baserade på yttre motivation gick att 

koppla an till funktionen ”Förståelse”.  

9.3 Karriär 
The volunteer has the goal of gaining career-related experience through volunteering.151 

Inre Motivation: Inga resultatbaserade underkategorier baserade på inre motivation gick att 

koppla an till funktionen ”Karriär”.  

Yttre Motivation: Karriär. 

Karriär inkluderas i funktionen då samtliga perspektiv som lyftes av respondenterna 

överensstämmer med definitionen av den samma. Av de tre perspektiv som nämndes handlade 

ett om att insatsen kunde gynna den nuvarande karriären (Item 21) och ett annat om att den 
                                                        
150 Clary & Snyder 1999 s. 157. 
151 Ibid. 



 

 

 

40 

möjligen kunde bredda tjänsten genom formulerandet av nya forskningsfrågor (Item 15). Det 

sista perspektivet som diskuterades berörde tyngden av en ebolainsats på ett CV (Item 28) och 

därmed den potentiellt ökade chansen att få en önskad tjänst (Item 1). 

9.4 Socialt 
Volunteering allows an individual to strengthen his or her social relationships.152 

Inre Motivation: Inga resultatbaserade underkategorier baserade på inre motivation gick att 

koppla an till funktionen ”Socialt”. 

Yttre Motivation: Inga resultatbaserade underkategorier baserade på yttre motivation gick att 

koppla an till funktionen ”Socialt”. 

9.5 Stärkande 
One can grow and develop psychologically through volunteer activities.153 

Inre Motivation: Rutinbrytande. 

Rutinbrytande anses av författarna tillhöra denna funktion i och med att respondenterna 

uttrycker längtan efter en subjektiv känsla av att vara behövd (Item 26) och att må bra efter en 

insats som de vet gör en verklig skillnad (Item 27). Värt att påpeka ännu en gång är att 

respondenterna inte såg sig själva som ”överflödiga” på deras respektive arbetsplatser utan 

drivet grundande sig i en strävan efter att göra något som kändes mer meningsfullt.  

Yttre Motivation: Sociala Relationer 

Sociala Relationer som underkategori handlar om en förhoppning bland respondenterna att 

genom en hjälpinsats få chansen att knyta nya kontakter med likasinnade på plats. 

Respondenterna uppmärksammande även att de motiverades av den goda gemenskap och de 

djupa relationer som utvecklas under en volontärinsats. Således grundar sig motivationen i en 

strävan att träffa nya människor och bygga nya vänskapskontakter (Item 29).  
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9.6 Skyddande 
The individual uses volunteering to reduce negative feelings, such as guilt, or to address personal 

problems.154 

Inre Motivation: Inga resultatbaserade underkategorier baserade på inre motivation gick att 

koppla an till funktionen ”Skyddande”. 

Yttre Motivation: Dämpa Potentiellt Dåligt Samvete. 

Dämpa Potentiellt Dåligt Samvete som underkategori är svårplacerad men författarna anser 

att den passar bäst in under denna funktion. Respondenterna hävdade bestämt att det inte låg 

någon skuldkänsla bakom deras insatser men uppgav samtidigt att de nog skulle ha känt dåligt 

samvete om de valt att inte engagera sig då de faktiskt hade möjlighet att göra det. Därmed 

väljer författarna att relatera engagemanget till funktionen ”Skyddande” (Item 11). 

9.7 Samlad Bedömning 
På grund av studiens kvalitativa natur gavs respondenterna inte möjligheten att själva 

poängsätta de 30 Items som presenteras i VFI-enkäten och som sedan förs in i poängbladet (se 

Bilaga 3). Istället skapade författarna en matris över respondenternas kompletta 

motivationsbild vilken bygger på deras egen rangordning av motiv och motivation bakom 

hjälpinsatserna i ebolaepidemin (se Bilaga 4). Detta gjordes i ett försök att på ett så bra sätt 

som möjligt återskapa det resultat som en volontärorganisation erhåller när de fastställer en 

individs motiv och motivation med VFI som verktyg. Observera att poängbladet (i studiens 

fall matrisen) är det enda hjälpmedlet organisationerna har för att kunna analysera 

volontärernas motivation i deras strävan att främja volontärbetarnas behov av att känna sig 

behövda och tillfredsställda.  

Nedan följer en redogörelse för hur en volontärorganisation kan tolka matrisen. Detta ställs 

samtidigt i kontrast till de kvalitativt uppkomna motivationselementen för att påvisa 

skillnaden mellan studiens resultat och ett generellt resultat från en VFI-enkät. 
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9.7.1 Volontärorganisationers Perspektiv  
Inledningsvis visar matrisen att elva respondenter främst motiverades av element som 

inkluderas i funktionen ”Värderingar” samtidigt som ytterligare två ansåg att funktionen 

bidrog till deras beslut att engagera sig. Ingen av respondenterna valde att helt bortse från 

funktionen, vilket betyder att den därmed också är den mest uppmärksammade av de sex. 

Matrisen visar även att två andra respondenter motiverades mest av element i funktionerna 

”Förståelse” respektive ”Karriär”. Skillnaden mellan dessa är emellertid att betydligt fler 

respondenter ser den första funktionen som en bidragande anledning till varför de valde att 

volontärarbeta (sju respondenter mot tre).  

Ingen av funktionerna ”Stärkande” och ”Skyddande” motiverade mest hos respondenterna 

men däremot var dessa bidragande orsaker till varför tio av dem valde att åka på en insats. 

Slutligen är det värt att uppmärksamma det faktum att ingen av de 13 respondenterna 

motiverades av funktionen ”Socialt”; den utgjorde varken en betydande eller bidragande 

anledning till varför personerna valde att volontera.      

Det som matrisen emellertid inte visar, och som således inte volontärorganisationerna kan 

tillgodose sig, är information kring vilka motivationselement som uppmärksammas av 

respondenterna och som följaktligen ligger till grund för respektive funktionstillhörighet. Med 

andra ord kan en volontärorganisation genom VFI-resultatet aldrig få en djupare kunskap om 

exakt vad det är som motiverar respondenterna inom varje funktion. Utifrån den tidigare 

analysen av vilka resultatbaserade underkategorier som tillhör vilken funktion går det att 

urskilja tydliga skillnader i de resonemang som respondenterna förde kring vad deras 

motivation faktiskt grundade sig i. Dessa skillnader är omöjliga för en volontärorganisation 

att upptäcka och förhålla sig till. Exempelvis inkluderas både Kristna Värderingar och 

Normbrytande under funktionen ”Värderingar”, två element som till synes är skilda från 

varandra. På likande sätt återfinns Rutinbrytande och Sociala Relationer under funktionen 

”Stärkande”, två element som vid närmare granskning skiljer sig markant sinsemellan 

karaktärsmässigt. 

Matrisen tillåter inte heller volontärorganisationerna att undersöka huruvida volontärerna 

drivs av inre eller yttre motivation. Funktionerna är i sig inte specifikt kopplade till antingen 

en inre eller yttre motivation utan den tidigare analysen visar att två av sex funktioner – 

utifrån respondenternas svar – inbegriper både inre och yttre motivationsdrivna element. 

Således gör VFI-modellen ingen åtskillnad mellan en volontär som drivs av ett separat mål 
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med instrumentellt värde och en volontär som drivs av att möta inneboende psykologiska 

behov, även om båda personerna enligt matrisen går under samma funktion. 

Information om motivationshämmande faktorer utelämnas helt i VFI-resultatet och kan 

således inte registreras av volontärorganisationerna. VFI-modellen utreder endast vad som 

faktiskt motiverar en volontär och inte vad som möjligen kan hindra en person att engagera 

sig.  

Den samlade bedömningen visar att VFI faktiskt kan förklara den svenska 

sjukvårdspersonalens motiv och motivation, men analysen påvisar samtidigt förekomsten av 

teoretiska ”gråzoner” dit VFI-modellen inte når när denna tolkar studiens resultat. 

10. Diskussion och Slutsatser 

Den diskussion som nu följer kommer i all väsentlighet grunda sig i breda iakttagelser som 

författarna kunnat göra utifrån studiens resultat och analys. Läsaren bör vara uppmärksam på 

att diskussionen inte nödvändigtvis är en komplett redogörelse för VFI-modellens alla 

fördelar och nackdelar då något sådant inte går att sammanställa utifrån det begränsade urval 

som föranledde denna studie.  

10.1 Studiens Metod 
När arbetet med denna kvalitativa studie inleddes var författarna väl medvetna om att VFI-

modellen är kvantitativt utformad och att tillhörande resultat och analys grundar sig i en 

förutbestämd enkät som ges till volontären. Emellertid var det av just denna anledning som 

författarna valde att kvalitativt konsumera teorin istället för att använda den i sin naturliga 

miljö. Författarna var nyfikna på vad modellen kunde åstadkomma när dess 30 

funktionsunderordnade Items byts ut mot semistrukturerade djupintervjuer. Framförallt vad 

det intressant att se hur VFI kunde hantera volontärarbetare som befunnit sig i extrema 

situationer. Studien ämnade följaktligen undersöka om VFI-modellen är kapabel att, utifrån 

respondenternas uttalade motivationsbild inför ebolainsatsen, kategorisera och åskådliggöra 

varje motivationsfaktor på ett tillfredställande sätt.       

De semistrukturerade intervjuerna tillät respondenterna att själva konkretisera de faktiska 

motiven utan att tvingas anpassa och forma sina svar efter de 30 påståendena som inkluderas i 

VFI-enkäten. Detta möjliggjorde för författarna att tillgå information som en kvantitativ 

studie ej kan leverera och således mer djupgående analysera de individuella element som 
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bygger upp den kompletta motivationsbilden. Utifrån studiens syfte, resultat och analys är 

författarna tillitsfulla till metoden som valdes och till de slutsatser som, inom studiens 

gränser, kunde dras med hjälp av den samma.  

10.2 Kategorisering av motiv 
När det kom till att ordna de resultatbaserade underkategorierna i VFI-modellens sex 

funktioner upplevde författarna inte att modellen var direkt otillräcklig. Alla element som 

uppkom under resultatet gick att kategorisera utifrån funktionerna och författarna kände aldrig 

att de behövde ”tvinga in” element i illa passande funktioner. Däremot fanns det element som 

det gick att argumentera för skulle tillhöra en annan funktion än den som författarna slutligen 

fastslog. I analysen av respondenternas motiv och motivation kunde resonemanget kring 

vilket element som tillhörde vilken funktion alltid tas ett steg länge, exempelvis gällande 

elementet Dämpa Potentiellt Dåligt Samvete. Beroende på hur djupt respondenternas svar 

analyserades kunde elementet kategoriseras i antingen ”Värderingar” eller ”Skyddande”. I och 

med att respondenterna var noga med att påpeka att de inte kände någon skuld gick det att 

argumentera för att elementet borde tillhöra ”Värderingar” då deras potentiellt dåliga samvete 

likväl kan härstamma ur Medmänsklighet. I det föreliggande fallet definierade inte 

respondenterna själva vad känslan grundade sig i vilket innebar att författarna inte heller 

kunde ta resonemanget längre på rent spekulativa grunder. Således behölls elementet i 

”Skyddande” då respondenternas svar mer direkt passade in under den samma. Exemplet 

påvisar den problematik som råder när kvalitativt beskrivna känslor ska definieras 

kvantitativt.  

Problematiken återfinns även hos respondenterna själva när de kvantitativt ska förklara sina 

känslor bakom ett specifikt motivationsdrivet beteende utifrån VFI-modellens förutbestämda 

Items. VFI-enkäten underlättar dock processen för en respondent då denne aldrig behöver gå 

på djupet och definiera sina exakta känslor, utan istället ges möjlighet att förutsättningslöst 

låta flera Items från olika funktioner beskriva en och samma bakomliggande faktor till 

motivation. Det kan argumenteras för att detta tillvägagångsätt är fördelaktigt då en individ 

bevisligen motiveras av flera olika faktorer. Författarna menar dock att detta inte är gynnsamt 

för VFI-modellens egentliga syfte. Rent hypotetiskt finns det en risk för att en respondent 

väljer att markera samtliga Items i enkäten som mest motiverande vilket onekligen leder till 

att informationen blir helt tillintetsägande för en volontärorganisation. Författarna hade hellre 

velat se att respondenterna endast har ett begränsat antal poäng att förhålla sig till vid 
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ifyllandet av en VFI-enkät. Det skulle tvinga dem till en djupare tankeprocess och följaktligen 

en mer överlagd rangordning av alla Items. Detta skulle i sin tur tydligare åskådliggöra för 

volontärorganisationerna vilken funktion som motiverar individen mest. 

10.3 VFI som verktyg 
Som författarna påvisade i analysen kan en volontärorganisation ur ett VFI-resultat aldrig 

tillgodose sig information om en volontärarbetare drivs av inre eller yttre motivation. 

Analysen visar att två av sex funktioner innehåller både inre och yttre motivationsdrivna 

element vilket av författarna anses vara bekymmersamt. Precis som Deci m.fl.155 fastslår i sin 

studie kan yttre instrumentella belöningar vara direkt skadliga för den inre motivationen då 

dessa minskar individens eget initiativtagande och ansvarskänsla. Ett exempel på detta kan 

vara en person som drivs av empati gentemot människor i nöd och vars inre tillfredställelse 

grundar sig i att kunna hjälpa dessa på bästa möjliga sätt. Säg nu att personen plötsligt får en 

stor summa pengar för varje volontärinsats; en sådan yttre belöning skulle i det här fallet 

potentiellt kunna minska den inre motivationen och på lång sikt även hämma personens 

engagemang. Således är det av yttersta vikt att volontärorganisationerna är medvetna om 

vilken typ av motivation som driver just deras volontärarbetare. Om volontärorganisationerna 

fortsätter att använda VFI i sin nuvarande form kan det vara skadlig för retentionsprocessen 

av framtida volontärer. Författarna anser att en framtida revidering av VFI-modellen bör 

särskilja mellan inre och yttre motivation på ett sätt som gör det enkelt för 

volontärorganisationerna att möta volontärernas behov. 

Utifrån analysen av studiens resultatbaserade underkategorier kan författarna se en 

problematik med att alltför många – och oftast helt vitt skilda – motivationselement 

inkluderas i samma funktion. Likt exemplet i analyskapitlet om funktionen ”Stärkande”, där 

elementen Rutinbrytande och Sociala Relationer återfinns, går det att tydliga påvisa just hur 

diversifierad en funktion kan vara. Dessa två element har i praktiken ingenting med varandra 

att göra men om en volontärorganisation möter två individer vars motivation kategoriseras 

som ”Stärkande”, utan att veta att deras motivationselement skiljer sig, uppstår uppenbara 

problem i rekryterings- och retentionsprocessen. Volontärorganisationen kan i sin strävan att 

tillfredsställa sina volontärer omöjligen möta båda individernas behov genom samma 
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åtgärder, då den ene motiveras av gemenskapen med andra volontärer och den andre av en 

längtan att känna sig behövd.      

Med detta sagt anser författarna att Sociala Relationer var det element som var mest 

malplacerat i förhållande till sin funktion. Enligt författarna bör det finnas en funktion i VFI-

modellen som behandlar sociala relationer utifrån volontärarbetarens vilja att ta del av den 

gemenskap som kan uppstå i samband med en insats. Jämför detta med ”Socialt” som i 

nuläget är den enda funktionen i VFI där sociala relationer utpräglat lyfts. Den jämställer 

sociala relationer med något som istället utövar en uttalad press på volontärarbetaren att 

engagera sig i samma saker som sina vänner. Således vore det inte optimalt att inkludera 

elementet Sociala Relationer i funktionen ”Socialt” då dessa egentligen behandlar två 

separata delar av den samlade motivationen. Detta leder därför författarna till slutsatsen att 

Sociala Relationer bör separeras från övriga funktioner och istället ta plats i en helt nyskapad 

funktion. Resonemanget kan liknas vid det Law m.fl.156 använder sig av när de menar att 

”Socialt” ska bytas ut mot ”Socializing” för att på ett mer precist sätt kunna artikulera en 

volontärarbetares sociala motivationsfaktorer. Författarna instämmer delvis med Law m.fl. i 

det att funktionen ”Socialt” inte omfattar alla delar av volontärens sociala motivation, men 

författarna är emellertid inte beredda att ta bort funktionen ”Socialt” från VFI-modellen då 

denna studie inte har gett några direkta indikationer på att funktionen är bristfällig. Författarna 

anser även att funktionerna ”Förståelse”, ”Karriär” och ”Skyddande” kan leva vidare i sina 

nuvarande utformningar då de på ett tillräckligt tillfredställande sätt konkretiserar alla 

inkluderade motivationselement.  

Vidare bedömer författarna att funktionen ”Värderingar” är för omfattande i sin nuvarande 

utformning. Inte nog med att den inkluderar såväl inre som yttre motivation, den inbegriper 

även många vitt skilda motivationselement. Exempelvis återfinns både Kristna Värderingar 

och Normbrytande i funktionen vilket visar hur olika respondenterna har svarat på vad 

motivationen grundade sig i. Just detta belyser problematiken som uppstår när en 

volontärorganisation ska möta behoven hos en grupp volontärer som alla drivs av skilda 

värderingar trots att VFI-modellen ordnar samtliga under funktionen ”Värderingar”. Det enda 

en volontärorganisation har att förhålla sig till i ett sådant läge är alltså en ensam funktion 

som gömmer flera motivationselement; ”Värderingar” blir därmed väldigt svårdefinierad och 
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svåranvänd på grund av dess breda omfång. En möjlig lösning på problemet kan vara att dela 

upp ”Värderingar” i två eller flera funktioner. I likhet med Hochstetler157 uppfattar författarna 

dock inget behov av att skapa en egen funktion för religion och tro, däremot borde sådana 

element mer tydligt uppmärksammas med egna Items i till exempel ”Värderingar”.  

I kontrast till att inte skapa en egen funktion kring religion och tro ser författarna med fördel 

på Law m.fl. och Hochstetlers förslag att istället inkludera en ny funktion i VFI kallad ”Civic 

Responsibility”.  Denna skulle i så fall innefatta motivation som härstammar ur en inneboende 

pliktkänsla eller i en känsla av ansvar för att hjälpa andra eller specifika samhällen. Utifrån 

resultatet i denna studie skulle elementen Ansvarstagande och Medmänsklighet därmed kunna 

omplaceras från funktionen ”Värderingar” till ”Civic Responsibility”, vilket må öka VFI-

modellens komplexitet men samtidigt minska den övergripande problematiken. I och med 

detta underlättas rekryteringsprocessen för en volontärorganisation då de mer precist kan 

fastställa vad volontärens motivation grundar sig i.  

Sekundära fördelar med skapandet av funktionerna ”Socializing” och ”Civic Responsibility” 

är att det då inom ramen för denna studie inte längre finns några funktioner som innehåller 

både inre och yttre motivationsdrivna element. Författarna är väl medvetna om att en sådan 

slutsats inte är allmängiltig utan möjligen endast gångbar i just detta fall och med dessa 

respondenter.  

Ytterligare ett hinder som kan infinna sig när volontärorganisationer använder VFI-modellen 

som verktyg för sin rekrytering är att motivationshämmande faktorer helt utelämnas ur 

resultatet. Flertalet respondenter i denna studie konstaterar att deras beslutsprocess inför 

ebolainsatsen påverkades av olika motivationshämmande faktorer, vissa till den grad att de 

faktiskt började ifrågasätta sitt engagemang. Författarna anser således att VFI-modellen bör 

uppmärksamma faktorer av detta slag. Särskilt viktigt är det inför insatser i extrema 

situationer, då det kan argumenteras för att faktorerna är som mest påtagliga under en sådan 

beslutsprocess i och med att volontärarbetarens säkerhet och hälsa möjligen kan äventyras. I 

samtalen med respondenterna insåg författarna att de motivationshämmande faktorerna nästan 

är lika diversifierade som de motivationsdrivande elementen. Dock gick det att ur resultatet 

urskilja vissa mönster och då främst kring de åtgärder som respondenterna hade vidtagit för 
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att begränsa faktorernas inverkan. Framförallt var det tydligare information som efterfrågades 

till såväl respondenterna själva som till deras familjer (i vissa fall behövde respondenterna 

själv söka fram information om insatsen). Förslagsvis så borde organisationerna tillhandahålla 

denna typ av riktad och anpassad information, en lösning som ter sig förhållandevis enkel att 

genomföra enligt författarna. Kontentan är att om VFI-modellen uppmärksammar 

motivationshämmande faktorer kan volontärorganisationerna bli bättre på att assistera 

volontärer i deras beslutsprocesser, det vill säga hjälpa till med att ta bort ”stenen i skon”.      

Avslutningsvis så vill författarna, i likhet med Law m.fl. och Hochstetler, framhålla de 

fördelar som VFI-modellen bär med sig. Framförallt är den ett effektivt verktyg för att 

åskådliggöra vad som motiverar en volontärarbetare i mer generella drag. Med tanke på VFI-

modellens kvantitativa karaktär lämpar den sig väl för volontärorganisationer att på ett snabbt 

sätt analysera och evaluera resultat från en större mängd respondenter. Den är framför allt 

applicerbar i situationer där snabb handläggning spelar en avgörande roll, till exempel vid 

humanitära katastrofer. Däremot anser författarna, även här i linje med Law m.fl. och 

Hochstetler, att modellen har svårigheter att på ett tillräckligt tillfredställande sätt 

sammanfatta vad som verkligen ligger bakom enskilda volontärarbetares motiv och 

motivation. 
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11. Avslutande Kommentarer 

I en värld av återkommande kriser och allt fler nödställda människor kan ett utbrett 

volontärengagemang sägas vara viktigare än någonsin. För att kunna möta det framtida 

behovet av volontärarbetare är det inte bara viktigt att öppenhjärtigt välkomna godvilliga 

insatser utan även säkerställa att volontärarbetarens egna behov uppmärksammas och inte 

förbises. Tillgodoses inte detta finns det en överhängande risk att volontären tappar sin 

motivation att fortsätta bidra. 

Författarna hoppas att med denna uppsats kunna bidra till en bredare och mer aktiv diskussion 

kring varför det är viktigt att fastställa vad enskilda volontärarbetare drivs av. Vidare hoppas 

författarna att studiens resultat, analys och diskussion med inkluderat teoriutvecklande 

resonemang kan understödja framtida forskning och utvecklandet av effektivare och bättre 

anpassade rekryterings- och retentionsverktyg. Då det i dagsläget finns relativt få kvalitativa 

studier gällande motiv och motivation bakom volontärism välkomnar författarna mer extensiv 

forskning på området. Mer specifikt efterfrågas fler studier kring volontärism i extrema 

situationer för att ytterligare bredda kunskapen i ämnet och befästa de slutsatser som den 

föreliggande studien genererade. 

Med avstamp i tidigare forskning på området som framhåller vikten av att fastställa, förstå 

och möta volontärers motivation, anser författarna att Volunteer Function Inventory i dess 

nuvarande utformning är bristfällig. Som slutsats efterfrågar författarna fler och mer distinkta 

funktioner i VFI; ett instrument för att avgöra om volontärerna drivs av inre eller yttre 

motivation samt ett tillägg för att kunna fastställa förekomsten, och således karaktären, av 

motivationshämmande faktorer hos en volontärarbetare.  

Att ignorera befintlig forskning på området och följaktligen avstå från att revidera VFI som 

verktyg är inte bara olyckligt utan kan även vara kontraproduktivt i en strävan att säkerställa 

ett framtida volontärengagemang. Mer extensiv information kring varje enskild volontär krävs 

för att en volontärorganisation ska kunna göra en korrekt bedömning. Att grunda den 

bedömningen på ett VFI-resultat är således lika vanskligt och givande som att döma en bok 

efter omslaget. 
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Figur 1. Frågeformulär för djupintervjuer med volontärer.         
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Enkät 1. Funktionsunderordnade Items tillhörande VFI.        

Källa: Carlson 2013 s. 64. 
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Förteckning 1. Poängblad för rangordning av motivationsfunktioner.        

Källa: Carlson 2013 s. 65. 

Values 

 Understanding 

 Career 

 Social 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 4 
Matris 1. Skillnader i motivation mellan respondenter.         
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