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Abstract 

Authors: Gabriel Tsekanov & Ottilia Kubja 

Title: “Privileged with time and resources" Motives and motivations of volunteers within the 
Swedish Victim Support organization. 

Supervisor: Carina Gallo 

 

The Victim Support organization is a Swedish non-profit organization that provides support to 
victims of crime. The organization relies on its volunteers sinse they are the ones who 
perform the majority of the work in the various offices. For the organizations work to 
continue as it does today a requirement is that the number of volunteers is reasonably stable. 
As the number of organizations in need of volunteers increases without the group of 
volunteers growing at the same rate, it becomes increasingly important for the individual 
organizations to know what motivates people to get involved as volunteers. For the Victim 
Support organization to retain the amount of volunteers they currently have, knowing what 
motivates volunteering, what keeps volunteers in the organization and why volunteers choose 
to move on is vital. Our results show that interest in the organization, the need for a 
meaningful activity and personal development is the basic motives to why the volunteers in 
our study decided to volunteer. During the time of the volunteer work the social community 
aspect and the positive energy is what keeps the volunteers within the organization. The 
biggest reason why volunteers choose to move on is the lack of time. Otherwise, difficulties 
with the assignements, and simply loosing interest in the work are two other factors. 
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Förord 

Vi vill tacka alla respondenter som har ställt upp och bidragit med sina kunskaper och 

erfarenheter som utgör kärnan för hela uppsatsen. Vi vill även tacka vår handledare Carina 

som har varit en viktig och stor tillgång i uppsatsen. Carinas enorma kunskap gällande ämnet 

var tydlig i alla kommentarer vi fått.  Stort tack till våra nära och kära som stått ut med oss 

under denna uppsatsens gång. Slutligen vill vi även tacka varandra för ett gott samarbete och 

tålamod.  
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

Det finns cirka 200 000 ideella organisationer i Sverige och 48 % av befolkningen mellan 16 

och 74 år är frivilligt engagerade i någon form av ideellt arbete (Klasson, 2014 s. 12). En av 

dessa organisationer är Brottsofferjouren som är en ideell organisation som arbetar för 

personer som har blivit utsatta för brott. Brottsofferjouren erbjuder dessa personer det stöd 

som de behöver (Brottsofferjouren Sverige 2016a).  

Brottsofferjouren fick sin start i Sverige när frivilligorganisationer som BRIS, Rädda Barnen 

och de olika Kvinnojourerna i Malmö, Stockholm och Södertälje under sent 1970-tal och 

tidigt 1980-tal tillsammans drev utvecklingen mot att skapa en Brottsofferjour. Den första 

Brottsofferjouren kom till i Södertälje 1984 och därefter startades det även Brottsofferjourer i 

Malmö och Stockholm (Svensson 2006 s. 17). 

Inom de första Brottsofferjourerna utfördes arbetet, till en början, av en blandning av 

professionella och frivilliga. Brottsofferjouren i Stockholm samarbetade Röda Korset 

tillsammans med polisen medan det Södertälje var ett samarbete mellan polisen och kyrkan 

(ibid). 

Under 1980-talet fick brottsoffer även mer uppmärksamhet genom att det infördes nya 

bestämmelser angående misshandel i hemmet. Denna typ av misshandel ansågs länge som en 

enskild problematik mellan mannen och kvinnan och var därför benämnt som 

”angivelsebrott” (Lindgren 2001 s. 70). Genom dessa nya bestämmelser förstärktes offrets 

svaga position i samhället. 

Brottsoffret  fick  ytterligare  rättigheter  då  möjligheten  att  få  “skadeståndstalan”  kom  år  1988  

(Lindgren 2001 s. 70). Samma år kom även lagen om målsägandebiträde (SFS1988:609). 

Denna lag ger ett brottsoffer rätt till att ha ett rättsligt biträde, som staten bekostar, i samband 

med förundersökning och rättegång (ibid).  

År 1994 grundades Brottsoffermyndigheten i Sverige vars övergripande mål är att arbeta för 

att stödja brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intresse 

(Brottsoffermyndigheten 2016). Idag har Brottsofferjouren till sin uppgift att erbjuda ett 

medmänskligt stöd till brottsoffer, anhöriga och vittnen (Brottsofferjouren Sverige 2016a). 
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Under 2014 hade Brottsofferjourerna 1 522 aktiva medlemmar som engagerade sig som 

stödpersoner eller vittnesstöd runt om i landet (Brottsofferjouren Sverige 2014).  

Men det är inte bara i Sverige som det finns ett arbete med brottsoffer. Insatser för brottsoffer 

finns även internationellt. I Nya Zeeland började små grupper av volontärer arbeta med stöd 

för brottsoffer under 1980-talet, därefter spred sig dessa grupper över hela landet. I USA 

bildades, år 1983, Brottsofferbyrån (OVC) som främjar de grundläggande rättigheterna för 

brottsoffer (Bourn 2002). I Europa startade Victim Support Europe år 1990 som är en 

paraplyorganisation för 42 olika organisationer som arbetar med stöd åt brottsoffer i 26 olika 

länder, däribland Sverige och Brottsofferjouren (Victim Support Europe 2016).  

Den Svenska Brottsofferjourens verksamhet vilar på två verksamheter med olika inriktningar: 

brottsofferstöd och vittnesstöd. En stödperson är en medmänniska som erbjuder brottsoffret 

ett emotionellt stöd och hjälp med myndighetskontakter och med hur man fyller formulär och 

blanketter (Brottsofferjouren Sverige 2016b). Förmågan att känna empati och vara god 

lyssnare är centrala i stödpersonens uppdrag men även att kunna hålla sig saklig och sätta 

gränser (ibid). Stödpersonen har även till sitt uppdrag att informera om hur 

rättegångsprocessen går till och rätten till skadestånd och brottsskadeersättning (ibid). De kan 

även vägleda individen vidare till olika hjälpinsatser som kan ge psykologisk hjälp eller 

skyddat boende (ibid). Ett vittnesstöd är en ideell engagerad medmänniska som har till sin 

uppgift att ge information till vittnen och målsäganden i samband med rättegången (ibid). 

Brottsofferjourerna har också anställda samordnare. Stödpersonsamordnaren ansvarar för att 

ta emot och förmedlar polisanmälan, handleder stödpersoner och för statistik över 

hjälpinsatserna (Larsson & Stub 2008 s. 31). Vittnesstödsamordnaren har till sitt ansvar att 

rekrytera och utbilda, samt hålla sambandet med domstolen och administrerar 

vittnesstödsschema på tingsrätten (ibid).  

Då stödpersonerna och vittnesstöden är ideella aktörer så behövs det att individer engagerar 

sig i organisationen utan att få någon ekonomisk kompensation för den tid de ger. På frågan 

om vad som motiverar människor att engagera sig frivilligt förklarar Greassman (1993) i 

Svensson (2006 s. 104) att det finns tre motiv att engagera sig  ideellt.  ”Personligt  utifrån  sin  

egen  och  familjens  situation”  det  vill  säga  att  valet  att  engagera  sig  kan  ha  styrts  av  till  

exempel andra familjemedlemmars ideella engagemang, händelser som drabbat familjen eller 

att de vill ge tillbaka för något de själva  fått  hjälp  med.  Det  kan  även  vara  en  “önskan  att  göra  
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gott”  eller  att  den  enskilde  har  ett  ”intresse  för  saken  eller  organisationen”  (Svensson  2006  s.  

104).  

Svensson (2006 s. 111) menar att samordnare inom Brottsofferjouren anser att det finns 

svårigheter med det frivilliga arbetet. Några av svårigheterna som diskuteras är bland annat 

volontärernas förmåga att klara av det ideella engagemanget samt organisatoriska 

kvalifikationer,  som  frågan:  ”hur  mycket  krav  kan  man  ställa  på  en  människa  som  engagera 

sig  ideellt”  (Svensson  2006  s.  111).  Vidare  finns  det  fler  svårigheter  med  det  frivilliga  arbetet,  

som att hitta personer som kan engagera sig på frivillig basis, att få dessa volontärer att stanna 

kvar i organisationen, samt att motverka att volontärer försvinner från organisationen. 

Bussell & Forbes (2001 s. 244-253) menar att de ideella organisationerna behöver förstå sig 

på marknaden de vänder sig till för att kunna fortsätta bedriva sitt arbete. Författarna 

beskriver vidare att den frivilliga sektorn växer medan antalet volontärer inte riktigt hänger 

med i utvecklingen. Studien visar att de olika ideella organisationerna behövs för att täcka 

upp för de behov som finns i samhället men att de ideella organisationerna har svårt att täcka 

sina behov av volontärer. Detta gör att de olika ideella organisationerna behöver känna till, 

inte bara vad som får enskilda personer att engagera sig, utan även vad som får volontärerna 

att fortsätta med sina engagemang (ibid). 

1.2 Syfte 

Syftet med vår undersökning är att med hjälp av olika psykologiska och sociologiska teorier 

undersöka samt belysa komplexiteten bakom stödjarnas engagemang genom en kartläggning 

av vad som får dem att påbörja, stanna kvar i, eller avsluta sina engagemang inom 

Brottsofferjouren.  

1.3 Frågeställningar 

 Vilka motiv och drivkrafter motiverar stödpersoner och vittnesstöd att engagera sig 

inom Brottsofferjouren? 

 Vad får stödpersonerna och vittnesstöden tillbaka av det ideella engagemanget på 

Brottsofferjouren?  

 Vilka motiv ligger bakom stödpersonernas och vittnesstödens val att avsluta eller hålla 

sig passiva i sitt ideella engagemang inom Brottsofferjouren? 
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2. Kunskapsläge 

2.1. Litteratursökning  

För att sätta oss in i det aktuella kunskapsläget om stödpersonernas och vittnesstödens 

drivkrafter till ideellt arbete har vi sökt i databaserna LUBsearch, Lovisa, SwePub samt 

Google Scholar. I sökrutan har vi använt oss av sökorden: Volunteer work, motivation to 

volunteer, victim support, frivilligt/ideellt arbete, motivation till frivilligt/ideellt engagemang, 

brottsofferjouren. 

Resultatet från dessa sökningar var väldigt brett och spände över många olika områden. Vissa 

av resultaten har vi inte gått in på då det skiljer sig allt för mycket från studiens syfte. De 

studier vi inte valt att ta med handlar om motiv till att engagera sig inom idrott och 

föreningsliv samt partipolitik. Vi valde att först fokusera på bakomliggande motiv till ideella 

engagemang och senare avgränsa oss till motiv bakom socialt ideellt arbete och ideellt arbete 

inom brottsofferjouren. 

Alla publiceringar som vi använt oss av är peer-reviewed, det vill säga att andra kunniga på 

området har läst igenom och sett till att artikeln eller rapporten håller en viss standard innan 

den publicerats. 

2.2. Resultat 

Det finns många olika skäl till att folk väljer att engagera sig ideellt. Politiska, religiösa eller 

sociala faktorer kan ligga bakom det ideella engagemanget (Rehberg 2005 s. 109-121). 

Rehbergs studie undersökte vilka motiv som låg bakom Schweiziska ungdomars val att 

engagera sig ideellt (ibid). Rehberg delade upp motiven till ideellt engagemang i tre olika 

kategorier; att göra något positivt för andra, att göra något nytt samt att göra något för sig 

själv (ibid). Resultatet visade även att motiven bakom engagemangen ofta är en kombination 

av två eller fler motiv och därmed överlappar de tre olika kategorierna (ibid). Av de unga som 

engagerat sig ideellt kunde Rehberg också urskilja att cirka hälften hade familj eller vänner 

som också engagerat sig ideellt (ibid).  

Då hälften av våra respondenter gått i pension ville vi se om motiven bakom det ideella 

engagemanget skiljer sig åt beroende på ålder. Choi & Chous (2010 s. 559-577) undersökning 

rör dels volontärer som donerar pengar eller arbetar ideellt i åldern 55 år eller äldre och dels 

att undersöka volontärer i samma åldersgrupp men nio år senare. Författarna undersökte om 

volontärarbetet och volontärerna var stabila eller om de förändrades över tid (ibid). Samtidigt 
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granskar de olika sociodemografiska egenskaperna hos respondenterna så som: humankapital; 

socialkapital och kulturellkapital (ibid).  

Med humankapital syftar författarna på volontärernas hälsa, inkomst, rikedom, utbildning och 

kompetens (ibid). Författarna förklarar vidare att volontärer som har nått en viss 

utbildningsnivå är mer eftertraktade vid olika sociala situationer men även inom ideella 

organisationer då dessa personer är mer lösningsfokuserade (ibid). Författarna Choi och Chou 

har även upptäckt att det finns ett samband mellan personer med hög inkomst och donation av 

pengar (ibid). Socialkapital innefattar volontärernas nätverk och behovet av gemenskap. 

Slutligen diskuterar författarna det som kallas kulturkapital och det handlar om volontärernas 

bakgrund och valet att engagera sig ideellt (ibid).    

Då majoriteten av de äldre som arbetar ideellt har varit ideellt engagerade tidigare i livet 

undersökte författarna även om detta hade någon betydelse. Författarna menar på att de som 

har varit ideellt engagerade tidigare i livet också i större grad engagerar sig ideellt senare i 

livet (ibid). De menar att de som återkommer till ett ideellt engagemang ger mer tid eller 

donerar mer pengar till ideella organisationer jämfört med de som inte varit engagerade i 

något ideell sammanhang tidigare (ibid).  

Nivån i utbildning och storleken på det sociala närverket har, enligt författarna, också en viss 

betydelse för vem som engagerar sig ideellt (ibid). Då jobb, utbildning och socialt närverk ger 

en stabilitet i livet utökas också möjligheterna att ingå i ett frivilligt sammanhang (ibid). Även 

ålder kan spela roll då det var mer troligt att gruppen 55-64 år gav av sin tid till en 

organisation än åldersgruppen 75 -84 år som hellre donerade pengar än tid (ibid). 

Det finns också studier som uttrycker det motsatta med Proncipi, Et al. (2016 s. 144-158) 

menar att det främst är äldre med låg utbildning eller litet socialt nätverk som engagerar sig 

ideellt. Deras studie visade att lågt mänskligt och socialt kapital (som till exempel låg 

utbildningsnivå, dålig hälsa, blivit änkling, frånskild eller singel) associerade med en högre 

benägenhet att engagera sig ideellt. Författarna förklarar att dessa personer engagerar sig 

ideellt för att öka sin egen självkänsla och undvika att tänka på sina personliga problem.  

Haski-Leventhal och Bargal (2008 s. 67-98) har genom fältstudier och intervjuer studerat 

kretsloppet av volontärer som engagerar sig inom en ideell organisation som arbetar med 

unga i Israel. Deras studie fokuserar främst på vilka olika stadier en ny volontär genomgår, 

samt hur de förflyttar sig mellan dessa (ibid). När det kommer till motiv menar författarna att 
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motiv bakom ideellt arbete oftast ses som något statiskt, men att dessa i själva verket följer 

volontärens resa inom organisationen och förändras efter tidens gång (ibid). Det motiv som 

ledde volontären till organisationen är inte samma motiv som gör att personen väljer att 

fortsätta sitt engagemang (ibid). 

Då författarna studerar hela volontärernas kretslopp inom organisationen så tar de även upp 

förändringar som kan förklaras genom att vissa volontärer bränt ut sig (ibid). De menar att 

stressen i arbetet, och speciellt i arbeten med nära kontakt med utsatta människor, påverkar 

arbetet negativt och kan leda till att volontärerna bränner ut sig (ibid). 

När det kommer till arbete med brottsoffer så menar Salston och Figley (2003 s. 167-173) att 

även om brottsoffer fått mer och mer uppmärksamhet så har forskningen glömt bort de som 

arbetar med brottsoffer. Författarna menar att volontärer och professionella som arbetar med 

brottsoffer hamnar i riskzonen för att utveckla secondary traumatic stress (STS) och 

compassion fatigue (ibid). Med andra ord så riskerar de som arbetar med brottsoffer att själva 

få olika stressrelaterade sjukdomar på grund av sin dagliga kontakt med svårt utsatta 

människor.  

3. Metod  

Med denna studie önskade vi få en djupare förståelse för varför stödpersoner och vittnesstöd 

valt att engagera sig ideellt inom Brottsofferjouren, vad som får dem att fortsätta med sina 

engagemang sam vad som kan leda till att de avslutar sina uppdrag inom den valda 

verksamheten. Vi valde därför att använda oss av den kvalitativa metoden med 

semistrukturerade intervjuer när vi intervjuat de samordnare, stödpersoner och vittnesstöd 

som ställt upp i studien. Den kvalitativa metoden bygger på en forskningsstrategi där 

betoningen ligger mer på ord än kvantifiering vid samling av data. Analysen i studien ökar 

kunskapen och förståelsen av den sociala miljön som grundar sig på hur aktörerna i en viss 

miljö tolkar och uppfattar denna verklighet (Bryman 2011 s. 340).  

Anledningen till att vi valde den kvalitativa metoden som undersöknings strategi är för att 

intresset i den kvalitativa undersökningen riktar sig mot forskarens intresse och perspektiv i 

att undersöka egenskaperna hos ett fenomen (Bryman 2011s. 415). För att få en fördjupad 

kunskap om stödjarnas val att engagera sig frivilligt valde vi att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer för att komma åt stödjarnas insida och det subjektiva motivet 

som låg till grund för deras ideella engagemang inom Brottsofferjouren.   
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I tillämpningen av en semistrukturerad intervju har forskaren, enligt Bryman (2011 s. 415), en 

lista över specifika teman som ska beröras, det kallas även för en intervjuguide, utifrån denna 

har respondenten en stor frihet att utforma svaren ur sitt perspektiv (ibid). Vår intervjuguide 

var flexibel och gjorde det möjligt för oss att få information om hur respondenterna upplever 

sitt uppdrag och sin sociala verklighet.  

Den semistrukturerade intervjun gav oss ett sätt att samla kunskaper om sociala förhållanden, 

men givetvis var även frågor om enskilda människors känslor och upplevelser av intresse i vår 

studie (Zetterquist & Ahrne 2011 s. 36). En semistrukturerad intervju gav oss ett utrymme att 

utforma frågorna på så sätt att de ställdes för att ge oss en ökad förståelse av mönster och 

beteende i stödjarnas bakomliggande motiv att engagera sig frivilligt inom den valda jouren. 

Det gav oss också möjligheten att ställa följdfrågor kring stödjarnas uppfattning och 

upplevelse av det ideella engagemanget inom Brottsofferjouren.  

Utifrån studiens syfte valde vi en semistrukturerad intervju för att kunna få en förståelse av 

stödpersonernas, vittnesstödens samt samordnarnas reflektioner kring den sociala verklighet 

som de råder i. Bryman (2011 s. 415) skriver att i den semistrukturerade intervjun har 

forskaren en lista över ett specifikt tema som ska beröras, vilket kallas ofta för en 

intervjuguide, som ger intervjupersonerna en stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. 

Frågorna behöver inte komma i samma ordning och frågor som inte ingår i intervjuguiden kan 

också ställas (ibid), detta ger oss möjlighet att ställa de följdfrågor vi känner behövs för att 

kunna besvara våra frågeställningar.  

3.1 Förtjänster och begränsningar  

Alla metoder har sina förtjänster och begränsningar. Den kvalitativa metodens fördelar 

övervägde dess nackdelar när det kom till att besvara våra frågeställningar. Denna metod gav 

oss en möjlighet att undersöka respondenternas tolkning och uppfattning av det ideella 

engagemanget och därigenom få en förståelse för respondenternas val att engagera sig eller 

avsluta sitt ideella arbete inom Brottsofferjouren. Den semistrukturerade intervjun brukar vara 

specificerade, det vill säga, forskaren kan få information om ålder, arbetslivserfarenheter, 

intresse och yrke vilket gav oss en möjlighet för förståelse och ökad kunskap (May 2011 s. 

162). De semistrukturerade intervjuerna gav oss en chans att söka och fördjupa oss i det som 

sägs under intervjun (ibid).  

Zetterquist & Ahrne, (2011 s. 56) påstår att forskaren har en möjlighet att samla in något av 

hur  respondenten  upplever  sin  verklighet  i  en  intervju,  ”språkbruk,  normer  och  inte  minst  det  
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som tas för  givet”  (ibid).  Därför  är  viktigt  att  återspegla,  med  respekt  för det som den 

intervjuade anser tillhöra den privata sfären och inte vill tala om. Bryman (2011 s. 415) 

förklarar att frågorna i en semistrukturerad intervju inte behöver komma i samma ordning 

som i intervjuguiden, vilket även gav oss en möjlighet att ställa följdfrågor, om intervjuaren 

anknyter till något som respondenten har sagt. Den semistrukturerade intervjun gav stödjarna 

en möjlighet att besvara frågorna i egna termer och utifrån deras referensram i jämförelse med 

den standardiserade intervjun (May 2011 s. 163).  

Det hade varit ofördelaktigt för oss att använda den kvantitativa metoden då den lägger sin 

vikt på insamling av stora mängder av data och provning av teorier (Bryman 2011 s. 41). Den 

kvantitativa metoden rymmer en uppfattning av den yttre och objektiva sociala verkligheten 

vilket gjorde att vi inte kunde komma åt stödjarnas subjektiva upplevelse om den sociala 

verkligheten de befinner sig i (Bryman 2011 s. 41, 150). En annan förtjänst med den 

semistrukturerade intervjun är att studiens intervjuguide innehåller de viktigaste teman och 

frågor som är relevanta för de frågeställningar vi valt att belysa (Dalen 2007 s. 31).  

3.2 Metodens tillförlitlighet 

När det kommer till forskningens tillförlitlighet är det främst två begrepp som används, 

reliabilitet och validitet. Reliabilitet och validitet är termer som främst används inom 

kvantitativ forskning där forskarna får mätbara resultat (Bryman 2011 s 351). Dessa två 

kriterier är viktiga inom den kvantitativa forskningen för att säkerställa kvaliteten i uppsatsen 

(ibid). Om en undersökning ska anses vara reliabel måste den gå att studeras och/eller 

upprepas av andra forskare (ibid).  

Begreppet reliabilitet kan likställas med ett annat kriterium inom den kvalitativa metoden, 

nämligen studiens replikationsbarhet, det vill säga, möjligheten att kunna replikera en studie 

och få samma resultat. (Bryman 2011 s. 49). Därför har vi angett i detalj vårt tillvägagångssätt 

för att göra det möjligt för andra forskare att kunna replikera studien. En svårighet med att 

replikera studien är dock att stödpersonernas motivation för det ideella engagemanget kan 

variera och förändra sig över tid.  

För att kunna mäta studiens reliabilitet har vi säkerställt och skapat en fullständig redogörelse 

av studiens alla faser, det vill säga, av forskningsprocessen: problemformulering, val av 

undersökningspersoner, intervjuutskrifter och hur ska dessa förvaras och analyseras (ibid). Vi 

har även insett att det inte går att ge läsaren ett fullständig objektivt resultat, samtidigt 

försöker vi säkerställa att vi inte medvetet låtit våra personliga värderingar eller teoretisk 
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inriktning påverka utförandet av och slutsatserna i studien. Vi är även medvetna om att det 

empiriska resultatet inte kan generaliseras till andra miljöer och resultaten ska endast 

generaliseras till teorin (Bryman 2011 s. 369). 

I kvalitativa studier finns vissa alternativa kriterier för bedömning av tillförlitlighet (Bryman 

2011 s. 354, 355). Validitet innebär enligt Bryman (2011 s. 352) huruvida forskaren 

observerar, identifierar eller mäter det man säger sig mäta (ibid). Vår undersökning ingriper 

att studera stödpersonernas engagemang inom Brottsofferjouren i den aktuella jouren. Därför 

är det viktigt för undersökningens validitet att ge täta beskrivningar av de detaljer som ingår i 

stödpersonernas upplevelser av den sociala kontexten de befinner sig i (Bryman 2011 s. 355).  

3.3 Urval  

I denna studie har vi intervjuat sex personer som är eller har varit aktiva inom 

Brottsofferjouren, samt två samordnare. Dessa ideella stödjare är eller har varit engagerade 

som stödpersoner eller vittnesstöd inom jouren. Stödpersonernas arbetsuppgifter är att ideellt 

stöttar de brottsutsatta genom samtal, oftast telefonsamtal. Medan vittnesstöden finns på 

tingsrätten och erbjuder stöd till de som ska vittna i förhandlingar.  

De två intervjuade samordnarna kom från vars en verksamhet, en som arbetar med 

stödpersoner och en som arbetar med vittnesstöd. Detta för att vi skulle kunna få en ökad 

kunskap och insikt kring hur de ser på det ideella engagemanget samt hur de ser på det ideella 

arbetet. Genom att de dagligen arbetar med de ideella stödjarna och dessutom tar hand om en 

del administrativa sysslor har de bidragit med en annan syn på det ideella arbetet än den vi 

fått från stödjarna själva. Samordnarna inom Brottsofferjouren ser till så att arbetet flyter på 

samt utvecklar verksamheten vid jourerna (Graneli & Nydahl 2012 s.13). Det innebär att de 

måste vara uppmärksamma på både jourens och volontärernas behov (ibid).  

Vittnesstödssamordnarna rekryterar, gör schema, utbildar och vägleder vittnesstöden samt 

administrerar vittnesstödsarbetet (Larsson & Stub 2008 s. 31). En stödpersonssamordnare har 

hand om kontaktvägar, det vill säga, ta emot information om hjälpsökande, bedöma 

hjälpbehovet och därefter fördela arbetsuppgifterna på jourens stödjare (Graneli & Nydahl 

2012 s.15).  

Vi kontaktade samordnarna på den Brottsofferjour vi valt att undersöka via telefon. Först 

förklarade studiens syfte och därefter frågade om vi kunde få intervjua personer som är eller 

har varit aktiva som stödpersoner eller vittnesstöd. Samtidigt som vi kontaktade samordnarna 
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angående stödjare till vår undersökning så gjordes en förfrågan om samordnarna skulle kunna 

tänka sig att ställa upp för en intervju för att ge en annan syn på det ideella engagemanget. 

Båda samordnarna som vi var i kontakt med gav sitt medgivande till detta. 

Vi erhöll tjugo stödpersoner och vittnesstöds mailadress samt telefonnummer. Vi tog kontakt 

med stödpersonerna och vittnesstöden via mail där vi frågade om de ville ställa upp i vår 

studie. Fem aktiva stödjare, inklusive en som tidigare avslutat sitt engagemang men som 

påbörjat ett engagemang igen, samt en stödjare som helt avslutat sitt engagemang gav sina 

samtycken till att deltaga i studien. 

I vår intervju ingick sju kvinnliga respondenter samt en manlig respondent från de tre olika 

grupperna, tre stödpersoner, tre vittnesstöd och två samordnare. Fyra av sex intervjuade 

ideella stödjare är över 60 år. De övriga två stödjarna är cirka 30 år. Samordnarna är båda 

någonstans mellan 40 och 60 år. 

Vi är medvetna om att det inom kvalitativ metod inte ställs samma krav, som i kvantitativ 

metod, på att ha ett representativt urval. Dock ansåg vi att det var väldigt intressant att vi 

lyckats få till ett relativt representativt urval utan att välja respondenter utifrån den kategorin. 

Inom Brottsofferjouren ser ut som så att uppdelningen, den 1:a februari 2016, är att 79% av 

stödjarna är kvinnor och 21% män. Dessa siffror är tagna från Brottsofferjourens 

medlemsregister (Barlind, 2016) och vi har fått ta del av dem via mejlkontakt med 

Brottsofferjouren. Enligt Brottsofferjourens medlemsregister är medelåldern för stödpersoner 

59 år. Vittnesstödens medelålder är något högre och ligger på 64 år. För de är både 

stödpersoner och vittnesstöd är medelåldern ytterligare lite högre och ligger på 66 år (Barlind, 

2016).  

3.4 Genomförandet av intervjuer 

I samband med kontakt togs med samordnare samt stödjare förklarade vi även studiens syfte, 

målet med undersökningen, intervjuernas förväntade längd samt var intervjun ska äga rum. Vi 

informerade dem även att medverkan är helt frivillig, de har möjlighet att backa ur när de vill, 

samt att de kommer att vara helt anonyma. 

Fyra av åtta intervjuer genomfördes i lokaler som Brottsofferjouren har tillgång till där 

intervjuare och respondent kunde prata enskilt. Detta efter att vi fått samordnarnas 

godkännande till att använda lokalerna. Tre intervjuer genomfördes på biblioteket och en 

intervju genomfördes på ett lokalt café efter respondentens önskan. Intervjuerna pågick i 
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mellan 30 och 45 minuter och genomfördes i en lugn och ostörd miljö för att dels kunna 

säkerställa kvaliteten på inspelningen och dels hindra de utomstående att höra det som sades 

under intervjun (Bryman 2011 s. 421).  

3.5 Systematiserande av data 

Vi spelade in intervjuerna med hjälp av mobiltelefonens inbyggda röstinspelningsfunktion. 

Efter intervjuerna transkriberade vi materialet till dokument som sparats på våra datorer. Vi 

har använt oss av induktiv kodning i form av grundad teori. Grundad teori är enligt Dalen 

(2007 s. 49-50) att vi lägger grunden till vår analys utifrån respondenternas uppfattningar och 

perspektiv. Med andra ord så är det respondenternas utsagor som ligger till grund för de 

teman som finns i analysen (ibid). Vi har inte heller haft någon hypotes när vi gjort vår 

analys, vilket enligt Bryman (2011 s. 340) tyder på ett induktivt synsätt. Kodningen har 

organiserat och synliggjort mönster i vår empiri (Jönson 2010 s. 56). Med hjälp av kodningen 

har vi kunnat urskilja vissa teman som ger en detaljerad förståelse och en fruktbarhet i 

analysen (ibid).  

I analysen är materialet först uppdelat beroende på vilken frågeställning det svarar på och sen 

i de teman vi funnit. Under vad som motiverar personer att engagera sig ideellt ligger teman 

som intresse för organisationen, meningsfull aktivitet och personlig utveckling. Under vad 

stödjarna får ut av sina ideella engagemang har vi två teman: Social gemenskap samt energi. 

Till frågeställningen gällande vad som gör att stödjarna avslutar sina engagemang fann vi 

teman som svårigheter med uppdraget, tappat intresse eller passivitet i engagemanget samt 

tid. 

3.6 Etiska överväganden 

I utförandet av vår undersökning har frågor rörande hur vi behandlar de aktörer som studeras 

under forskningsprocessen aktualiserats. De grundläggande etiska principerna handlar om 

frivillighet, konfidentialitet, integritet och anonymitet för respondenterna (Bryman 2011 s. 

131-132), dessa faller inom svensk forskning under följande fyra krav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid). 

Informationskravet handlar om att samtliga medverkande i studien ska informeras om 

undersökningens syfte, frågeställningar, metod samt att det hela kommer mynna ut i en c-

uppsats (Bryman 2011 s.131). De medverkande ska även informeras om att deras 

medverkande är helt frivilligt och går att avbryta när som helst (ibid). Våra respondenter 

informerades om detta både skriftligt vid förfrågan om medverkan samt muntligt vid 
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intervjutillfället. Innan de gav sitt samtycke till intervjuerna fick de även information kring 

hur länge var intervju beräknades vara, samt förslag på var intervjuerna skulle kunna hållas. 

Samtyckeskravet innefattar att respondenterna själva ska bestämma om de vill medverka eller 

ej. Samtycke gavs skriftligt, via mail, när vi frågade om medverkan i studien, men även 

muntligt vid intervjutillfället. 

Konfidentialitetskravet innefattar att de berörda respondenterna som ingår i undersökning ska 

behandlas med största anonymitet, allt som rör respondenternas uppgifter beträffande deras 

kön, adress och arbetsplats ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt 

materialet (ibid). Den insamlade materialet innehåller subjektiva upplevelser av hur 

stödpersonerna samt samordnarna uppfattar den sociala verkligheten de befinner sig i, även 

deras privata och personliga skäl att ansluta sig till Brottsofferjouren förekommer i vissa fall. 

För att kunna säkerställa respondenternas anonymitet har vi undvikt att röja detaljer som kan 

leda till att respondenternas identitet röjs. Vi har inte heller angett vilken brottsofferjour 

respondenterna är eller har varit verksamma i. Det transkriberade materialet är helt anonymt, 

vi har använt oss av kodord som endast vi kan tyda för att veta vilken transkribering som hör 

till vilken respondent. Allt insamlat material har förvarats i våra lösenordsskyddade datorer, 

alternativt i lösenordsskyddade mappar på externa hårddiskar för att minska risken för att 

någon obehörig kommer åt materialet och vi når således upp till konfidentialitetskravet. 

Nyttjandekravet handlar om att det material som samlas in om stödpersonerna, vittnesstöden 

och samordnarna endast kommer att används för det här forskningsändamålet (Bryman 2011 

s. 132). Allt insamlat material förstördes permanent efter slutförandet av undersökningen. 

3.7 Begreppsdefinition 

Då deltagarna i studien kommer från tre olika grupper; samordnare, stödpersoner samt 

vittnesstöd har vi använt oss av olika samlingsbegrepp. Dessa begrepp användes på ställen där 

ursprungsgruppen inte hade någon specifik betydelse. Begrepp som använts är; 

respondenterna, volontärerna samt stödjarna. 

3.8 Förförståelse av ämnet 

Båda författarna har eller har haft olika ideella engagemang, i och med detta har vi olika 

kunskaper och förförståelse för ideellt arbete. När det kommer till ideellt socialt arbete är det 

dock endast Gabriel som har tidigare erfarenheter av detta. 
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Gabriels förförståelse inför denna studie är hämtad i från sin socionompraktik på 

Brottsofferjouren. Under praktiken provade han dels på hur det var att arbeta som 

samordnare, men han utförde även samma uppgifter som stödpersonerna och vittnesstöden 

gör. Efter praktiken fortsatte han som stödperson inom Brottsofferjouren. Under Gabriels tid 

inom den aktuella jouren, dels som socionomkandidat och dels som volontär, har hans 

intresse och nyfikenhet för det ideella arbetet vuxit fram. Han har blivit allt mer inspirerat av 

volontärernas ideella arbete och stödet som brottsoffer fick. Brottsofferjouren gav Gabriel en 

betydelsefull uppfattning på hur ett frivilligt socialt arbete kan organiseras och utföras i 

praktiken. Varken Gabriel eller hans familj har haft något tidigare frivilligt engagemang. 

Istället gav praktiken honom viljan att själv engagera sig frivilligt inom den valda jouren. 

Engagemanget avslutades då när han började skriva denna C-uppsats samt jobba deltid på ett 

annat ställe. En längtan efter att engagera sig frivilligt inom Brottsofferjouren finns 

fortfarande kvar.  

Ottilias förförståelse för det ideella arbetet kommer inte från ideellt socialt arbete. Hon är med 

och hjälper till med kaffet i kyrkan de söndagar när hennes familjs servicegrupp står för fikat. 

En stor del av hennes släkt har länge varit aktiva inom kyrkan, med flera olika engagemang, 

något som hon växt upp med men som även gjort att även hon själv engagerat sig. Utöver det 

så har Ottilia ett engagemang i en lokal ridklubb som fortsatt trots att hon inte längre tar 

lektioner regelbundet. Även detta engagemang kan kopplas till hennes familj då hennes 

mamma, ingifta moster samt morbror varit engagerade i ridklubben sedan 1980-talet. Kort 

sagt grundar sig hennes olika engagemang i intresse och arv. 

Trots våra olika engagemang har vi haft en viss förförståelse för vad som kan ha drivit 

stödjarnas val att engagera sig frivilligt inom Brottsofferjouren. Vår uppfattning var att 

stödjarnas val antingen grundat sig i att de engagerat sig för att själva få ut något av 

engagemanget, alternativt att de engagerat sig för att hjälpa andra. 

För att bredda vår bild av vad som kan ligga bakom ett ideellt engagemang har vi valt att 

genom denna studie undersöka de bakomliggande motiven till att engagera sig frivilligt inom 

Brottsofferjouren. 

3.9 Arbetsfördelning 

Gabriel påbörjade detta arbete själv men senare kom även Ottilia in i arbetet. Då Gabriel 

redan haft kontakt med den brottsofferjour vi undersöker samt stödjarna så fick han fortsätta 

ha denna kontakt under arbetets gång.  
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När Ottilia kom in i arbetet hade hälften av intervjuerna redan genomförts men resterande fyra 

intervjuer genomfördes gemensamt. Efter intervjuerna delade vi upp transkriberingarna som 

så att vi skulle transkribera fyra intervjuer var. Men då vi redan innan transkriberingen 

använde oss av kodnamn för respondenternas anonymitet så blev det så att Gabriel 

transkriberade fyra intervjuer och Ottilia fem. 

Vi har, under skrivandets gång, använt oss av Google documents för att kunna skriva 

samtidigt och i samma dokument. Detta har gjort att vi kunnat se de olika ändringarna i 

realtid, oavsett om vi suttit tillsammans eller var för sig. Användandet av Google documents 

har även underlättat bearbetningen av uppsatsen då vår handledare också har haft tillgång till 

vår uppsats under hela arbetets gång.  

Majoriteten av tiden har vi suttit tillsammans och arbetat med olika delar men hjälpt varandra 

när vi kört fast eller behövt bolla idéer med någon annan. Även om vi skrivit olika delar av 

arbetet så har vi, efter vi fått vår handledares kommentarer, gått in och redigerat varandras 

delar så att texten blir vår gemensamma. När vi kom till analysen valde vi att göra denna 

tillsammans, istället för att dela upp arbetet. Detta för att bådas tankar och funderingar kring 

materialet skulle bli till en gemensam analys. Överlag anser vi att vi haft en jämn 

arbetsfördelning där vi har lika stort ansvar för hela arbetet då vi varit väldigt beroende av 

varandras tankar och reflektioner. 

4. Teori 
Samhällsteori används för att tolka den empiriska data som forskaren har samlat in. Den är 

även grunden för en kritisk reflektion över forskningsprocessen (May 2001 s. 39). De teorier 

vi har använt oss av för att tolka den data vi fått in är Maslows behovstrappa, Self-

determination theory och Goffmans teatermetafor. 

4.1 Maslows behovstrappa 

Maslows behovsteori är en humanistisk teori som uppkom under mitten av 1900-talet 

(Karlsson 2007 s. 110-112). Maslow menar att alla människor har behov som behöver 

tillfredsställas för vårt välbefinnande. Vidare förklarar Maslows att det är vår jakt efter att 

tillfredsställa våra behov som styr vårt beteende och agerande (ibid). I korthet avser Maslows 

teori att förhållandet mellan nivån på och önskan om behovstillfredsställelse (Graham & 

Balloun 1973 s. 97).  Maslows menar att behoven kan liknas vid en trappa där varje trappsteg 

bygger på det föregående, ju fler behov som är tillgodosedda desto högre upp i trappan 
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kommer vi (Cronlund 2003 s.62). Målet är självförverkligande och den individuella 

utvecklingen är att sträva efter det (ibid). Maslow delar upp de olika behoven i två olika 

kategorier med ett antal underrubriker. Grunden är så kallade bristbehov som ständigt behöver 

fyllas på. Längst ner har vi fysiologiska behov som mat, sömn och törst. Ovanför det finns 

behov av säkerhet och trygghet samt behov av acceptens och kärlek. Därefter kommer behov 

av uppskattning, att få vara duktig och få beröm samt kognitiva behov som nyfikenhet, att få 

ta reda på och förstå saker (Karlsson 2007 s. 110-112). 

Ovanför bristbehoven finns de så kallade växtbehoven som, enligt Maslow, aldrig kan mättas, 

människan kommer alltid ha dessa behov då de aldrig blir uppfyllda. Dessa behov är till 

exempel estetiska behov, symmetri, ordning, skönhet och det högsta av alla, 

självförverkligandet (ibid). 

Det finns en ordning bland dessa behov som säger att de lägre måste fyllas innan de som 

ligger högre upp kan tillfredsställas. Först när vi är mätta och trygga kan vi tänka på att fylla 

vårt behov av kärlek och behov att vara accepterad, att tillhöra en grupp (ibid). Behovet av 

uppskattning kan handla om att vi blir sedda och att andra ser oss unika och betydelsefulla 

personer. Medan behovet av meningsfullhet kan handla om att vi själva finner tillfredställelse 

i det som är meningsfullt för oss.  

I vår analys kommer vi att se om respondenternas utsagor avslöjar några behov som 

tillfredsställs med hjälp av deras ideella engagemang. Vi kommer att lägga vårt fokus på att 

undersöka om det är behov av uppskattning, uppsökandet efter en meningsfull aktivitet eller 

en strävan efter självförverkligande som ligger till grund för det ideella engagemanget. Vi 

kommer även att se om det är andra behov som ligger till grund för att de avslutar sina 

engagemang. 

4.2 Self-determination theory  

Vi kommer att använda Self-determination theory (SDT) som ett komplement till Maslows 

behovsteori. SDT är en självbestämmande motivationsteori kring två olika sorters motivation, 

inre och yttre. Den inre motivationen är den som finns hos den enskilde, det vill säga, det som 

driver den enskilde i olika riktningar medan den yttre motivationen kan liknas med de 

ersättningar som delas ut när vissa uppgifter klarats av, som till exempel lön efter avklarat 

arbete (Gagné & Deci 2005 s.331-362).  
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Den inre motivationen är den som driver människor att göra saker de anser intressanta, roliga 

eller viktiga (ibid). Tillfredsställelse och/eller belöning är, med den inre motivationen, 

tillgängliga när vi utför de aktiviteter vi är intresserade av (ibid). Genom yttre motivation 

kommer istället tillfredsställelsen och/eller belöningen för arbetet som utförts inte från själva 

utförandet, utan istället som belöningar eller lön från den som beställt att aktiviteten ska 

genomföras (ibid). Tillfredsställelse blir då en konsekvens av genomfört arbete (ibid). Till 

exempel kan yttre motivation, så som lön, göra så att vi slutför en uppgift trots att vi saknar 

den inre motivationen för uppgiften.  

När det kommer till SDT kommer vi enbart att använda oss av inre och yttre motivation. 

Detta kommer vi att koppla till olika behov från Maslows behovstrappa. Att vi valt att 

kombinera dessa två teorier beror på att de tillsammans kan ge en mer nyanserad bild av 

motivation och behov än vad de hade gjort var för sig. 

4.3 Goffman 

Goffmans teatermetafor utgår ifrån att människor agerar olika i olika situationer (Goffman 

2009 s. 23-125). Han menar att alla sociala situationer blir till framträdanden för individen då 

de väljer hur de vill framställa sig själva för de åskådare som finns i just de situationerna 

(ibid).  

Varje socialt sammanhang kräver att individen tar på sig en roll, medvetet som omedvetet, 

och agerar enligt de krav individen och åskådarna förväntar sig av rollen (ibid). En individ 

kan ha flera olika roller samtidigt, det kan handla om rollen i familjen, till exempel mamma, 

pappa eller barn. Samt utanför familjen: yrkesrollen, vännen, grannen eller främlingen som 

möter en annan person på gatan (ibid). 

Goffman menar också att vårt framträdande påverkas av våra med och motspelare samt 

beroende av var framträdandet äger rum (ibid). En person som till exempel ska på 

arbetsintervju väljer väldigt noggrant vad de vill visa upp för åskådarna och förbereder sig för 

att visa just det som de tror att åskådarna vill se. Likaså anpassar hen sitt beteende efter sina 

motspelare, samt efter vilken plats de befinner sig på (ibid). 

Vidare skriver Goffman att det kan bildas konflikter mellan de olika förväntningar som finns 

på rollen och verkligheten. När förväntningarna på rollen och verkligheten inte stämmer 

överens, när individen slutar tro på sin roll eller på sitt framträdande kan detta leda till 
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konflikter. Dessa konflikter kan i sin tur leda till att det blir lättare för individen att göra sig av 

med rollen, än vad det hade varit att fortsätta spela (ibid). 

När det kommer till Goffmans teatermetafor kommer vi främst att fokusera på de konflikter 

som kan uppkomma mellan jaget, rollen, åskådarna eller motspelarna. Vi kommer även att se 

hur förväntningar på rollen eller gruppen jämför sig med verkligheten. 

5. Analys 

Avsikten med vår analys är att ge läsaren ett perspektiv på vilka motiv och drivkrafter som 

ligger bakom stödjarnas val att engagera sig inom Brottsofferjouren. Vidare vill vi även 

belysa vad som håller kvar stödjarna i organisationen samt vilka motiv som kan leda till att de 

avslutar sina ideella engagemang. För att underlätta för läsaren har vi delat upp analysen i tre 

delar som kan kopplas till de frågeställningar vi har. 

5.1 Motivation till ideellt engagemang 

Vad som motiverar en person att engagera sig ideellt skiljer från person till person. Alla våra 

respondenter har olika motiv till sina engagemang och de har kommit i kontakt med 

Brottsofferjouren på olika sätt. Vi har valt att dela upp denna punkt i fyra teman för att 

underlätta för läsaren att skilja på olika motiv till det ideella engagemanget. De teman som 

hamnar under bakomliggande motiv är: Intresse för organisationen, meningsfull aktivitet samt 

personlig utveckling. 

5.1.1 Intresse för organisationen 

Att intressera sig för organisationen och dess arbete har vi funnit vara ett tema som gjort att 

vissa stödjare engagerat sig ideellt. 

En av stödjarna förklarade sitt intresse för organisationen på följande sätt: 

Alltså, jag tänkte så att när jag blir pensionär så måste jag ha något annat 

engagemang och [...] så tyckte jag att det verkade intressant [...] men jag tror man 

känner att man fick en bättre arbetsuppgift. Men det är för att jag tycker om att 

känna mig nyttig, och för att jag har tid över.  

- Respondent A 

Respondent A säger att hen engagerat sig inom just Brottsofferjouren på grund av ett intresse 

för organisationen och dess arbete. Enligt respondent A erbjuder Brottsofferjouren “en  bättre  

arbetsuppgift”  än andra ideella organisationer. Något som var en avgörande faktor när hen 
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valde att engagera sig inom den valda jouren var just att de erbjöd en bättre arbetsuppgift, 

vilket ledde till ett intresse för organisationen. 

Grunden till hens engagemang beskriver hen som att hen “måste  ha  något  annat  

engagemang”  samt att hen “tycker  om  att  känna  sig  nyttig”. Hen känner sig uppskattad och 

betydelsefull i organisationen. Maslow förklarar att individen har ett behov av att bli sedd och 

uppskattad genom att andra ser oss unika och betydelsefulla personer (Cronlund 2003 s. 62). 

Maslow (1970 s. 38) förklarar att när ett behov blir tillfredsställt är detta inte längre ett behov. 

Att känna sig nyttig i nuet gör inte att stödjaren känner sig nyttig imorgon, behovet är inte 

tillfredsställt för all framtid utan endast i nuläget. Detta går att jämföra med behov av hunger 

eller törst, vi behöver fylla på med jämna mellanrum för att vara tillfredsställda. 

En del av de som är engagerade inom Brottsofferjouren gör detta vid sidan om sina studier 

eller sitt arbete. 

Att  göra  en  liten  skillnad  var  min…   Ja, var faktiskt min grundönskan, om man får 

önska. Och sen ville jag gå in i, jag ville lära mig lite hur en ideell organisation 

fungerar [...] förhoppningen var ju att jag skulle försöka hjälpa människor och 

lugna folk och sådär  

- Respondent B 

Ja, det betyder ju att man lägger tid på någonting  som…  Man tycker det är 

intressant, som ger någonting tillbaka [...] för mig är det nog ganska viktigt det här 

att man tillhör en grupp också; att man hör hemma någonstans, inte bara det att 

man gör ett arbete som är bra, utan också att man hör hemma, att man får lära 

sig…  Det är också en lärande organisation. Definitivt har det varit lärorikt.  

- Respondent B  

Maslow utgår ifrån att individen har flera behov, vars tillfredsställelse är nödvändig för 

individens vidare utveckling och välbefinnande (Karlsson 2007 s. 110). Respondentens 

resonemang tyder på att hen har en vision av att ge tid och intresse för organisationen men 

även att lära sig något av det. Det är intresset för organisationen och välviljan att hjälpa andra 

som utgör drivkraften för hens motivation inom Brottsofferjouren.  
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5.1.2 Meningsfull aktivitet  

Att engagera sig ideellt har för många visat sig vara en meningsfull aktivitet efter att de har 

gått i pension. Detta har visat sig stämma bra bland våra respondenter. Samtidigt finns det 

skillnader mellan dem, som till exempel vad det var som gjorde att de engagerade sig inom 

just Brottsofferjouren.  

Respondent A nämner här att en meningsfull aktivitet kan spela roll i sociala sammanhang:  

Då blev det ännu viktigare att ha det här för att då när mina vänner som arbetade 

pratar om sitt arbete då hade jag ingenting att prata om som jag gjorde också för 

det engagemanget [...] Så att på det sättet kändes det också som att man hade 

något. Ja, men sen var det nog också att jag tyckte att det var ganska bra på det så 

det var lite tillfredställande när jag kunde hjälpa någon där det kändes bra. 

- Respondent A 

Här märks tydligt behovet av meningsfull aktivitet, som Maslow tar upp i sin teori (Cronlund 

2003 s. 62). Hen känner sig inkluderat i ett större sammanhang och accepterad i gruppen då 

hen har möjligheten att delta i alla diskussioner istället för att inte ha något att tillföra när 

vännerna pratar om jobb.  

Även respondent C valde att engagera sig när hen gick i pension och visar tydligt på ett behov 

av en meningsfull aktivitet: 

Jag kom ganska tidigt i kontakt med Brottsofferjouren. De startade i (stad) rätt 

tidigt, och sen gick jag i pension [...] och då tänkte jag att då måste jag göra 

någonting förutom att vara pensionär. Då kom jag att tänka på det här med 

Brottsofferjouren faktiskt, så därför tog jag kontakt med dem och ja, på den vägen 

är det.  

- Respondent C 

Även här är det behovet av meningsfull aktivitet som fylls med hjälp av engagemanget. Att 

det blev just Brottsofferjouren berodde på att hen tidigare haft kontakt med organisationen 

och kände till dess arbete. Enligt Goffman (2009 s. 25) så gör individen olika framträdanden 

iklädd olika roller. I detta fall är framträdandet det arbete som stödjarna utför i praktiken och 

rollen som ska framträdas är en stödjare inom Brottsofferjouren. För att rollen ska tas på 
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allvar krävs det att aktören tror på sin egen roll, samt känner till vilka egenskaper som hör till 

sitt framträdande (Goffman 2009 s. 25).  

I och med att Respondent C kände till Brottsofferjouren som organisation och dess ideella 

arbete så hade hen en förförståelse för vad rollen innebar. Denna förförståelse ger i sin tur en 

trygghet för den enskilde då den ska ta på sig en ny roll. Maslow (1970 s. 41) förklarar 

behovet av trygghet och meningsfull aktivitet hänger samman och bristen av det ena eller det 

andra påverkar individens hälsa negativt.  

Båda citat ovan visar på att respondenterna engagerat sig då de vill ha en meningsfull aktivitet 

att ägna sig åt kommer båda från personer som har högre utbildningar och större sociala 

nätverk. Detta, i sin tur, tyder på att Choi och Chous (2010 s. 559-577) slutsats att personer 

med utbildning och socialt nätverk i större utsträckning engagerar sig ideellt då de har 

resurser nog att engagera sig ideellt. 

5.1.3 Personlig utveckling 

Rehberg (2005 s. 109-121) hittade tre olika kategorier av motiv som låg bakom ett ideellt 

engagemang. Två av dem var att göra något nytt samt att göra något för sig själv (ibid). 

Personlig utveckling kan passa in i båda dessa kategorier. 

För respondent E var det ett framtida arbete som lockade:  

Det var att jag ville, att jag tänkte att jag, jag ser mig som en ganska god lyssnare 

och min dröm är, eller dröm... Jag vill bli kurator och då tänker jag att stödperson 

och kurator är lite samma, man finns där och lyssnar på någon, så det var det jag 

tänkte att kan jag göra lite skillnad nu, innan jag är utbildad, så vill jag gärna göra 

det. Så det, så var det. 

- Respondent E  

Maslow (1970 s. 45) menar att en önskan efter personlig utveckling, eller ett så kallat 

växtbehov, går djupare in i det psykologiska som motiverar oss att nå upp till våra drömmar 

och mål. Vidare menar han att detta i sin tur leder till en strävan efter kontinuerlig utveckling 

(ibid).  

Respondentens utsaga visar en tydlig inre motivation, viljan och intresset för det ideella 

arbetet är drivande hens val att engagera sig (Gagné & Deci 2005 s. 331-362). Men även en 
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viss yttre motivation där det framtida arbetet kan ses som en belöning som kan komma när 

hen fått den kunskap och den erfarenhet hen behöver. 

Personlig utveckling behöver inte bara handla om att lära sig nya saker eller att nå upp till ett 

visst mål, det kan även vara som respondent H förklarar: 

För att jag tycker att det är viktigt. Ibland när jag tittar på samhället och 

samhällsstrukturen så blir jag chockad över hur omänskligt vårt samhälle är [...] 

jag såg en undersökning då sa att det var högre procent att man får hjälp när man 

skriker  att  det  brinner  än  att  man  skriker  ”hjälp  mig”.  Och  det  triggar  något  i  mig  

för jag tycker det är fruktansvärt att folk bara går förbi. 

     - Respondent H 

Vidare berättar hen: 

Ja, alltså det handlar ju om [...] vilka erfarenheter man har med sig genom livet. 

Jag har haft en ganska jobbig barndom, till exempel, och en tuff tonårstid där jag 

kände att det inte var någon som ställde upp för mig. Då känner jag att det kanske, 

att det är viktigt då att vända på det och kanske se mina dåliga erfarenheter och 

dela med sig det till någonting positivt istället för att låta de styra mitt liv.  

- Respondent H 

Maslow (1970 s. 42) menar att behovet av säkerhet är ett aktivt behov som alltid är relativt 

dominant hos människan. Oavsett vad som än händer så kommer behovet av säkerhet alltid att 

finnas hos oss (ibid). Vidare menar han att barn som växt upp i en otrygg miljö i framtiden 

kan komma att leta efter de starka och trygga förebilder de saknat under sin uppväxt (ibid). I 

detta fall kan respondent H ha gjort sig själv till en sådan förebild som genom sitt 

engagemang vill, och kan, hjälpa andra personer att hitta samma trygghet som hen har fått 

med åren. 

5.2 Vad får stödjarna ut av det ideella engagemanget på Brottsofferjouren?  

Stora delar här kan relateras till första delen av analysen, men vi har ändå valt att lägga den 

separat då den svarar på vår andra frågeställning. Här har vi delat upp det i två teman: Social 

gemenskap samt energi. Dessutom har Haski-Leventhal och Bargal (2008 s. 67-98) visat på 

att det som motiverade stödjarna från början inte nödvändigtvis är det som driver deras 

fortsatta engagemang.  
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5.2.1 Social gemenskap 

Ett tema som kan ses som ett motiv bakom det ideella engagemanget är social gemenskap. 

Proncipi, et al. (2016 s. 144-158) menar att äldre med ett litet socialt nätverk har en större 

benägenhet att engagera samt att detta är en anledning till att många äldre väljer att engagera 

sig ideellt. Då majoriteten av våra respondenter inte nämnt social gemenskap som ett motiv, 

utan som något de får ut av sina engagemang, så har detta tema hamnat här. 

Respondent A, vars engagemang grundas i ett intresse för organisationen, behov av 

meningsfull aktivitet och som även haft tidigare ideella engagemang beskriver sitt nuvarande 

engagemang på följande sätt: 

Jag går inte omkring och är någon särskilt god människa även om jag är rätt 

hygglig och vänlig. Jag bryr mig mer om min familj och nära vänner än jag tänker 

på och eller gör något för människor som har det svårt. Men jag har nog alltid haft 

behov av nya utmaningar, träffa nya människor, och att använda kunskaper och 

erfarenheter.   

- Respondent A 

Vidare förklarar hen sitt engagemang såhär: 

Jag upplever mig som väldig privilegierad med tid och resurser att göra något för 

andra utan att behöva få något direkt tillbaka. Det man ofta får är gemenskap och 

det kan jag tycka känns bra att ha med andra än familj och vänner och det jag 

menar med trygghet är väl att just känna gemenskap kring något som inte är så 

personligt. Jag har också deltagit i föreningsliv t.ex. kurser utan att göra nytta och 

det har haft liknande funktion. Ja så mycket längre kommer jag inte i 

tankegångarna. 

- Respondent A 

Maslow (1970 s. 44) förklarar att alla människor är i behov av kontakt, närhet och kärlek, 

både att få men även att ge tillbaka. Behovet av uppskattning och tillfredsställelse är ett 

primärbehov som blir tillfredsställt genom att andra se oss som unika och betydelsefulla 

individer (Cronlund 2003 s. 65). Hos respondent A är kontakt och gemenskap något som hen 

får ut av sitt engagemang vilket tillfredsställer hens behov av närhet, men dessa behov var inte 

anledningen till varför hen engagerade sig.  
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Även hos respondent F kan vi se att den sociala gemenskapen är del av det som hen får ut av 

sitt engagemang. I detta fall var dock social gemenskap och ett behov av en meningsfull 

aktivitet de bakomliggande motiven till valet att engagera sig inom Brottsofferjouren: 

Sen är jag nog rätt social av mig, så jag tycker det är trevligt att prata med folk. 

Det är inte bara, det är ju inte bara vittnen man pratar med, här pratar man ju med 

vakter och domare och advokater och åklagare.  

- Respondent F 

Även om respondent F angett social gemenskap som ett motiv bakom engagemanget så 

stämmer inte slutsatsen i studien av Proncipi, et al. (2016 s. 144-158) in speciellt bra. Istället 

faller hen in under den grupp som Choi och Chou (2010 s. 559-577) beskriver: en äldre, 

utbildad person med ett socialt nätverk samt med tidigare ideella engagemang. 

5.2.2 Positiv energi 

Att utföra uppgifter som ger en energi kan ses som att göra något för sig själv. Detta faller då 

in under en av Rehbergs (2005 s. 109-121) kategorier av motiv bakom ett ideellt engagemang. 

Ingen av våra respondenter har angett att de engagerat sig ideellt för att få energi. Istället visar 

detta på att motivet bakom engagemanget och vad som håller kvar stödjarna inom 

Brottsofferjouren förändrats över tid och är två olika saker (Haski-Leventhal & Bargal 2008 s. 

67-98). 

Tvärt om har två tidigare studier pekat på att arbete med utsatta människor kan leda till att 

stödjarna bränner ut sig (Haski-Leventhal & Bargal 2008 s. 67-98) eller hamnar i riskzonen 

för olika stressyndrom (Salston & Figley 2003 s. 167-173). Respondent E tar upp att det 

ideella engagemanget både ger och tar energi: 

Jag tycker ändå det är lite obehagligt när man ska ringa den här personen som man 

inte vet vem det är [...] och så svarar inte den personen, så svarar inte den 

personen på flera dagar. Alltså det tar ganska mycket energi. Samtidigt så gav det 

ganska mycket energi när jag, när någon faktiskt svarade och jag kände att 

samtalet faktiskt gav någonting för den personen. Så det är ju, det är ju verkligen 

båda delarna.  

- Respondent E 
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Här sker en balansgång mellan det positiva och negativa i det ideella engagemanget. Om 

engagemanget går från att vara något positivt som tillfredsställer olika behov till att bli något 

negativt som istället skapar osäkerhet och fler behov så tappas engagemanget och personen 

kan välja att avsluta.  

I ett fall som detta kan det vara så att den inre motivationen tappas och för att då behålla 

motivationen krävs det att den yttre motivationen som belöningar och lön väger upp för den 

saknade inre motivationen (Gagné & Deci 2005 s.331-362). Men i och med att detta handlar 

om ett ideellt engagemang så kan det bli att avsaknaden av inre motivation istället leder till ett 

avslut.  

Respondent E nämner dock att hen får ganska mycket energi då samtalen gått bra, något som 

hjälper till att bibehålla den inre motivationen som gör att den yttre motivationen inte behövs 

på samma sätt. En annan som också får positiv energi från bra samtal är respondent H vars 

motiv bakom det ideella engagemanget var personlig utveckling:  

Att jag känner att jag vill göra någonting för mig själv för att även om jag [...] även 

om jag gör nytta i någon annans liv [...] så hjälper jag ändå mig själv lite på vägen 

och känner att ibland när man har haft riktigt bra och det känns liksom bra när man 

lägger  på  luren,  så  tänker  man  så:  ”ja,  det  gjorde  jag  bra!”.  Man  kanske  inte  

reflekterar  över  det  då,  men  när  man  ställs,  som  här,  så  kan  jag  tänka  att:  ”ja,  men  

det är ju klart att det måste ju finnas lite  egoism  bakom”. 

- Respondent -H 

5.3 Anledningar till avslut 

Det finns flera anledningar till att en stödjare väljer att avsluta sitt engagemang. Här försöker 

vi ta reda på vad som kan leda till att en stödjare väljer att avsluta sitt engagemang inom 

Brottsofferjouren. De teman vi kommer beröra är: Svårigheter med uppdraget, tappat intresse 

eller passivitet inom engagemanget samt tid. 

5.3.1 Svårigheter med det ideella uppdraget 

Svårigheter med uppdraget kan leda till att stödjaren avslutar sitt engagemang. För att kunna 

motverka detta fenomen krävs det av organisationen att placera rätt personer på rätt plats och 

dessutom erbjuder det stöd som deras volontärer behöver. Här tar Respondent A upp några av 

de svårigheter som hen ser med sitt uppdrag: 
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På tingsrätten tycker jag är svårare ibland man måste ibland gå fram själv, det är 

inte helt lätt tycker jag. Ja, jag upplever det nog som en svårighet [...] det är klart 

att jag försöker gå runt och tala om vem jag är [...] men jag märker att en del är 

väldigt duktiga på att inleda samtal än de som sitter där. 

- Respondent A 

Publiken förväntas tro på rollen som individen spelar, men när individen inte tror på sig själv i 

den rollen, eller tror att hen inte besitter de egenskaper som rollen kräver (Goffman 2009 s. 

25) kan det bli problem. När resultatet på uppgiften hen utför inte är i linje med det ideella 

uppdragets syfte och mål så kan det uppstår en konflikt mellan jaget och rollen där hen jämför 

sig med andra stödjare i hens närhet.  

Om hen ständigt tvivlar på sin förmåga att utföra de uppgifter som hör till uppdraget, och 

alltid jämför sin egen insats med det hen ser andra stödjare göra, kan detta resultera i att hen 

känner att hen inte passar in i det ideella sammanhanget då hen inte är en lika bra stödjare 

som de övriga. Istället för att engagemanget medför en känsla av grupptillhörighet, något som 

kan hålla stödjare kvar inom Brottsofferjouren, så är det en känsla av utanförskap. För att lösa 

konflikten är ett alternativ att göra sig av med rollen, med andra ord att avsluta sitt 

engagemang. 

Respondent B beskriver andra svårigheter med uppdraget där även dessa kan kopplas till 

konflikter med rollen eller uppdraget i sig: 

Svårigheterna är att det är komplext därför att [...] det är mycket våldsutsatta 

kvinnor och jag tycker det är en utmaning men det är också komplicerat därför att 

de är inte de vanligaste brottsoffren. Vi ska bara finnas där under en tillfällig tid, vi 

ska hjälpa folk att komma vidare i sin vardag och det är inte så lätt för de här. Man 

tror att man  har  avslutat  och  så  tänker  man  att  ”ska  jag  ringa  igen?”,  ”ska  jag  

anta  att  det  är  avslutat?”  och  man  vet  aldrig.  Det  är  det  här  att  man  får  tassa  lite  

på tårna och man får vara lite försiktig, man ska liksom veta mer fast man inte är 

professionell och det  tycker  jag  är  svårt  för  ibland  kan  jag  kanske  tänka  att  ”hon  

skulle  nog  behöva  mer  hjälp  än  vad  vi  kan,  än  vad  vi  får  ge”.  Jag  tycker  jag  är  

frustrerad, jag har fått en annan syn på samhället; det sker otroligt mycket brott, 

det finns en frustration i det tänker jag sedan jag började inom brottsofferjouren. 

Jag har blivit medveten och jag är nog lite mer försiktig också. Jag vet inte om jag 
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tycker att den kunskapen är så himla positiv egentligen därför att den blir också en 

begränsning i världsbilden, i sin vardag. 

                                                                                                  - Respondent B 

Önskan att göra gott kan i vissa fall skapa en frustration med uppdragets förväntningar då 

stödjaren vill göra mer än vad rollen och uppdraget tillåter. Detta skapar en konflikt mellan 

stödjarens roll och uppdragets rutiner och som i sin tur påverkar stödjarens äkthet i sitt 

framträdande (Goffman 2009 s. 25).  

Samtidigt kan det även handla om en resursfråga då offrets behov inte kan täckas hos 

Brottsofferjouren. Detta kan påverka stödjarens självkänsla då hen känner sig otillräcklig på 

grund av uppdragets begränsningar. Arnolds och Boshoff (2002 s. 701) menar att självkänsla 

kan ha en betydande inverkan på behov som tillhörighet, meningsfull aktivitet och 

självförverkligande.  

Utöver de svårigheter som kan skapa konflikter mellan jaget och rollen så nämner respondent 

A en annan svårighet. Svårigheten är att själv kunna känna efter så att uppdraget inte tar över 

helt, varken tidsmässigt eller känslomässigt: 

Svårigheterna, ja, det är ju bland annat hur mycket tid man ska ge både totalt sett 

och till enskilda personer så att man inte ta sig vatten över huvud, utan tar emot 

lagom uppdrag. Men jag tycker inte att några [...] alltså, att det har varit för svåra 

uppdrag, inte så, inte för svåra; svåra men inte för svåra. Alltså, dels när det gäller 

att vara stödperson så kände jag redan från början att jag inte, att jag helst inte 

ville ha ärenden med kvinnor som blir misshandlade därför att då blir jag, kände 

jag att jag blir väldigt upprörd [...] så jag har bett om att helst inte få den typen av 

ärenden.     

     - Respondent A 

Respondent A reflekterar över sina egna resurser och begränsningar när det kommer till sitt 

uppdrag. Hen är medveten om sina resurser och väljer därför bort vissa ärende som hen inte 

kan hantera. Respondent A har också valt att inte ta på sig fler ärenden än vad hen har tid för. 

Haski-Leventhal och Bargal (2008 s. 69-98) menar att stressen som medföljer i arbete med 

utsatta människor kan påverka arbetet negativt, samt leda till utbrändhet. Salston och Figley 

(2003 s. 167-173) är också inne på samma spår då de menar att personer som arbetar med 
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brottsoffer är i riskzonen för att utveckla stressrelaterade sjukdomar eller symptom på grund 

av deras dagliga kontakt med utsatta människor. I detta fall är respondent A medveten om 

sina resurser och begränsningar, något som gör att hen minskar risken för att bli utbränd. Men 

hen nämner också svårigheten att känna av när hen har lagom många ärenden. 

5.3.2 Tappat intresse/passivitet inom det ideella engagemanget 

Ett tappat intresse eller passivitet gentemot det ideella engagemanget kan vara den mest 

komplexa anledningen till att engagemang avslutas.  

Jag förstår att man kanske tänker i  början  att  ”ja,  det  här,  uh  Gud,  man  är  så  

peppad”  och  att  det  kanske  dalar  lite.  Men  för  mig  så  är  ett  engagemang,  och  att  

man går in i någonting, så måste man resonera lite innan man gör det. För att även 

om man gör det kostnadsfritt så är där alltid en kostnad bakom, till exempel 

utbildningen som vi fick, vi har telefoner. Alltså, där är ju resurser bakom.  

     - Respondent H 

Som respondent H säger så är det kanske inte alla som har insikt i vad engagemanget kräver 

innan de går in i engagemanget. Alla som engagerar sig känner inte till vilka krav som ställs 

på stödpersoner och vittnesstöd innan de går in i det ideella engagemanget.  

Om stödjaren har en viss bild av vad engagemanget kommer att ge men upplever att hens bild 

inte stämmer överens med verkligheten kan den inre motivationen minska. Då intresset och 

drivkraften att engagera sig inte längre finns måste den yttre motivationen kompensera för 

detta (Gagné & Deci 2005 s. 331-362).  

I och med att det i detta fall handlar om ett ideellt engagemang så kan yttre motivation inte 

komma i form av lön, vilket kan göra att stödjaren avslutar sitt engagemang. För de som ser 

utbildningen som en yttre motivation, något som Brottsofferjouren ordnar för stödjarna där de 

får lära sig mer, kan det istället kompensera till viss del för avsaknaden av inre motivation. 

I följande citat kan vi även urskilja yttre motivation i form av samhörighetskänsla, 

fortbildning och fester. Trots detta finns det stödjare som tappat intresset eller motivationen 

som väljer att avsluta sina engagemang. 

Många som har ett brinnande engagemang när de går utbildningen och någonstans 

så tappas engagemanget eller samhörighetskänslan med organisationen [...] Vi har 

fortbildning i form av intressanta föreläsningar eller fester där vi umgås [...] det 
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borde vara så mysigt med den här gruppen och jag kände samhörighet – eller vad 

det nu kunde vara – och får jag inte den känslan längre fram så tappar jag intresset 

[...] Utan jag hoppas ju att man själv också – inte bara ger engagemang utåt, man 

måste ge det till sig själv också. Jag kan hjälpa till, du kan hjälpa till och 

tillsammans blir vi mer än vad du och jag ger.  

- Respondent D 

Goffman (2009 s. 25, 73-74) förklarar team begreppet som ett framträdande som sker med 

och mellan flera aktörer och handlar huvudsakligen om att uttrycka det karakteristiska för 

utförandet av en specifik uppgift eller roll. När aktörerna spelar en roll spelar de till förmån 

för andra människor och förutsätter av sina observatörer att de intryck som skapas i rollen 

upplevs som äkta och tas på allvar. Samtidigt när aktörerna inte har ett intresse eller tror på 

sitt eget agerande kan det påverka samhörigheten och teamets framträdande.  

5.3.3 Tid 

När tiden inte räcker till allt som ska göras måste vi prioritera vilka saker som är viktigast. I 

vissa fall kan det vara så att tiden inte räcker till ett ideellt engagemang vid sidan av allt annat 

som sker i livet. 

Jag tror att tiden räcker inte till, man gör andra saker [...] Man kanske hellre [...] 

man skänker pengar. Tiden kanske inte finns i samma utsträckning, man kanske inte 

har lika mycket tid att skänka en ideell organisation [...] Jag tror det är tuffare 

överlag, man måste göra annat, man måste hålla igång och det kräver mer av än på 

något sätt. Så man kanske har inte tiden att lägga tre år på en ideell organisation, 

man kanske stannar ett år bara. Alltså det har hänt någonting, det har det. Men jag 

tror nog det är samhället också, att det förändras, det går snabbare, det mycket 

annat som finns och lockar[...] Jag vet inte hur man ska lösa det, men jag tror inte 

det kommer bli lättare att hitta frivilliga som vill stanna kvar. Och jag menar 

frivilligheten är ändå benen på organisationen. Njaa, så att jag vet inte om vi 

kommer kunna, alltså framåt i tiden, det är [...] jag vågar inte säga om detta 

kommer att finnas kvar om tio år. Det vågar jag inte säga det, för jag tror att 

samhället håller på att förändras och jag tror att folk gör så mycket annat; man 

kanske skänker pengar till Rädda Barnen och man kanske åker iväg på saker men 

man gör det under kortare tid och sen går man vidare till någonting. Jag tror man 
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är mer flitig  i sitt engagemang men man kanske engagerar sig i fler saker till 

exempel. 

- Respondent B 

Maslow (1970 s. 38) menar att när individens primära behov blir tillfredsställda kommer 

nyare behov som individens strävar efter. Ju fler tillfredsställda behov desto högre upp i den 

hierarkiska behovstrappan kommer vi (Cronlund 2003 s. 61-62). När nya behov 

uppmärksammas börjar den enskilde att prioritera i sin vardag och/eller sitt liv. Det som 

händer är att vissa behov hamnar längre ner i behovstrappan beroende på hur angelägna 

behoven är. Detta medför att vissa stödjare prioriterar sin familj eller barnbarn vilket 

resulterar att stödjaren väljer bort eller blir passiv i sitt engagemang och detta i sin tur hotar 

det ideella organisationens existens.  

Respondent B talar mycket om tid, att tiden inte finns i dagens samhälle. Precis som 

individerna måste prioritera bland sina behov måste de också prioritera bland sina roller. 

Vissa roller, som de roller de har på sina förvärvsarbeten, behöver de ha för att täcka vissa 

behov. Den tid som blir över, efter arbete och privatliv, är den tid som kan ägnas åt ideellt 

arbete, men om rollen inom Brottsofferjouren tar för mycket tid kan den komma att prioriteras 

bort. Just detta har Respondent E fått göra: 

Jag vet att mamma tyckte det var väldigt onödigt, just för att det är bättre att kanske 

ha ett riktigt jobb, samtidigt som det gäller att fokusera mer på skolan. Och det var 

ju det jag insåg sen också att jag hann ju inte med allting, för sen så började jag ju 

jobba på riktigt och det är ju skola, jobb med lön och ideellt jobb, det är svårt att 

hinna  med  så  jag  tror  att  det  var  nog  en  reaktion  från  vissa,  att  “oj,  har  du  inte  

tagit dig vatten  över  huvudet”.  Lite  så  tror  jag.  Det  beror  nog  lite  på  vilket  stadie  

man är på i livet.     

     - Respondent E 

Det var mycket i skolan. Jag tror att det var under tiden som jag skrev min c-

uppsats också faktiskt som jag avslutade. Jag tror det, för det var precis efter att jag 

hade haft min praktik, och under praktiken fick jag jobb på det stället där jag var. 

Så då hade jag, jag tyckte det var mycket i skolan, jag hade extrajobb, jag jobbade i 

(stad) också så jag pendlade dessutom. Så jag kände att jag hann inte. 

     - Respondent E 
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Här finns en tydlig anledning till varför Respondent E avslutat sitt engagemang, tiden. Hen 

har fortfarande motivationen att fortsätta sitt engagemang, men tiden räcker inte till för allt 

hen vill, och måste, göra.  

Respondent E valde att prioritera sitt jobb och skolan framför det ideella engagemanget. Båda 

dessa aktiviteter kommer med yttre motivation i form av lön och utbildning (Gagné & Deci 

2005 s. 331-362). Det ideella engagemanget som främst drivs av en inre motivation fick 

lämnas då utbildningen och lönen hjälper till att täcka en hel del behov som till exempel 

trygghet, boende och mat. 

Även respondent B reflekterar kring tid: 

Men jag tror i takt med som samhället förändras så då kommer fler saker, så [...] 

men låt oss säga att tiden inte räcker till; nej, men då kanske man hellre slänger 

iväg en 100-lapp, man SMS:ar till ett engagemang, det är lite där tror jag. Och 

kanske, jag tror att fler vill hjälpa, men jag är inte så säker att man har tiden. Och 

sen tror jag ju mer att, jag tror [...] också, sett i utvecklingsmässigt, att de unga har 

inte samma tid längre att lägga, det är faktiskt så och de äldre stannar. De äldre 

stannar fortfarande kvar.    

     - Respondent B 

Även här kan vi se hur inre och yttre motivation kan spela roll i hur individer väljer att hjälpa. 

De som vill vara med och stötta en ideell organisation kan ofta göra detta på många olika sätt. 

Om de inte känner att de har möjlighet att ge av sin tid så går det oftast att donera pengar 

istället. Åter igen handlar det om prioriteringar.  

Många behov kan täckas med hjälp av förvärvsarbete, både sociala behov och basbehov som 

trygghet och mat. Då det ideella engagemanget inte ger någon lön prioriteras förvärvsarbetet. 

I och med detta blir det både lättare och billigare i längden att donera en summa än att lägga 

tid som de kanske inte har på en ideell organisation. 

 

6. Sammanfattning av resultat 
Vi har här valt att sammanfatta resultatet utifrån de uppdelningar vi gjort i analysen. 
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6.1 Motiv bakom engagemang 

Vi fann att ett intresse för organisationen och vad den arbetar för kunde vara en väg till ett 

ideellt engagemang. Här var det främst intresset för arbetet som styrde att engagemanget blev 

inom just Brottsofferjouren, de bakomliggande faktorerna var olika behov som behov av 

uppskattning och att bli sedd. En del av stödjarna grundade sina engagemang i att de önskade 

ha en meningsfull aktivitet att ägna sig åt när de gått i pension. Även här kunde vi koppla det 

till andra underliggande behov. 

För några andra stödjare var personlig utveckling en anledning att engagera sig. För en av 

dem handlade det om en vision eller dröm om ett framtida arbete, något som gav en yttre 

motivation att fortsätta med engagemanget. För den andra stödjaren kunde engagemanget 

tolkas som ett sätt att bli den förebild som hen saknat under sin uppväxt. 

Oavsett vilka bakomliggande faktorer som engagemanget grundar sig i så kan vi konstatera 

att stödjarna även får ut något själva på sina engagemang. 

6.2 Vad stödjarna får ut på sina engagemang 

Vi kan konstatera att de bakomliggande behov som motiverat stödjarna att engagera sig 

ideellt inte nödvändigtvis är samma som håller dem kvar inom Brottsofferjouren. De två 

största teman som vi kunnat urskilja är social gemenskap samt positiv energi.  

Den sociala gemenskapen hjälper till att täcka vissa behov hos stödjarna. Då det kan handla 

om vissa bristbehov som ständigt kräver påfyllning gör detta att stödjaren fortsätter med sitt 

engagemang. 

När det kommer till positiv energi så kan detta vara något som fyller på den inre motivationen 

då stödjarna finner tillfredsställelse i arbetsuppgifterna. Även om tidigare forskning visar på 

att personer som arbetar med utsatta människor hamnar i riskzonen för att bli utbrända så 

tyder detta resultatet på att stödjarna fortsätter så länge det positiva överväger det negativa. 

6.3 Vad som kan leda till att stödjarna avslutar sina engagemang 

Det finns många olika saker som kan leda till att en individ avslutar sitt engagemang. Tidigare 

forskning visar på att psykisk ohälsa som utbrändhet och stressyndrom är anledningar till att 

stödjare kan komma att avsluta sina engagemang. Ingen av våra respondenter har bekräftat 

detta då majoriteten av de svar vi fått in fokuserar på att det inte finns tillräckligt med tid för 

ett ideellt engagemang.  
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Vi har även tagit upp att svårigheter med uppdraget där personen som ska utföra det inte 

känner sig bekväm med de uppgifter hen fått kan leda till att engagemanget avslutas.  

Den mest vaga temat under anledningar till ett avslutat engagemang var brist på intresse eller 

passivitet inom engagemanget. Till viss del kan detta förklaras med bristen på yttre 

motivation, men det finns säkerligen många andra anledningar till varför ett engagemang 

förlorar intresse eller faller i passivitet. 

7. Avslutande diskussion 
Syftet med vår studie var att undersöka vilka motiv som låg bakom stödjarnas val att engagera 

sig ideellt inom Brottsofferjouren. Vi ville även se vad stödjarna fick ut av sina engagemang 

samt försöka ta reda på vad som kan leda till att ideellt engagerade stödjare håller sig passiva 

eller lämnar Brottsofferjouren. Då vi båda har, eller har haft, olika ideella engagemang 

tidigare så har det varit väldigt intressant att se hur andra ideellt engagerade personer ser på 

sina engagemang. Utifrån de frågor vi haft kring ideella engagemang har även våra 

frågeställningar vuxit fram.  

Vår avsikt har inte varit att redovisa vad alla stödpersoner har för bakomliggande motiv till 

sina engagemang. De citat vi tagit med visar på tydliga teman bland våra respondenter vilket 

är bra att känna till för framtida forskning i ämnet. Vi har inte heller redovisat alla utsagor 

gällande vad stödjarna får ut av sina engagemang eller alla utsagor som handlar om varför 

stödjare håller sig passiva eller slutar. Dock anser vi att de teman vi tagit upp som anledningar 

till avslutade engagemang är viktiga att känna till för Brottsofferjouren så att de får reda på 

hur deras stödjare reflekterar kring detta och att det förhoppningsvis ska kunna ske en öppen 

dialog mellan stödjarna och de ansvariga inom jouren för att motverka passivitet eller 

avslutade engagemang. 

Vi har även lagt märke till att stödjarna har en viss dualitet i sin vision att engagera sig ideellt 

då vi inte funnit någon fullständig altruism. Detta då det i vår undersökning alltid funnits 

något bakomliggande behov, eller en bakomliggande orsak bakom stödjarnas önskan att 

engagera sig ideellt för att hjälpa andra.  

7.1 Förslag på vidare forskning 

Vi valde detta ämnet främst då vi ville få reda på vad det är som genererar stödjarna att 

engagera sig frivilligt. Men vi även lagt fokus på vad som kan leda till att vissa stödjare väljer 

att avsluta sina engagemang. Oavsett vilken frivilligorganisation det gäller så anser vi att det 
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är i deras intresse att känna till varför deras volontärer avslutar sina engagemang. När vi sökte 

tidigare forskning fanns det en del kring de bakomliggande motiv till engagemang, men 

nästan ingenting som handlade om varför volontärer väljer att lämna organisationerna.  

Det enda i den tidigare forskningen som kunde kopplas till volontärers val att lämna 

organisationerna handlade om utmattningssyndrom, utbrändhet och andra stressrelaterade 

sjukdomar. Därför ser vi gärna att vidare forskning fokuserar på vad det är som gör att 

intresset i organisationen försvinner samt på vad det är som gör att volontärer håller sig 

passiva i sina engagemang. 
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Bilaga 1: Informationsbrev 
 

Hej! 

Mitt namn är Gabriel Tsekanov och jag har varit verksam vid vittnesstödsverksamheten i 
Helsingborg. Efter min socionompraktik på Brottsofferjouren i Helsingborg blev jag 
intresserad av att skriva min C-uppsats om Brottsofferjouren och volontärernas intresse för 
sitt engagemang. 

Jag undrar om du skulle vilja ställa upp för en intervju som tar cirka 45 min. Intervjun 
kommer att behandla ditt område och det som sägs under intervjun kommer senare att 
transkriberas och användas som forskningsunderlag i studien. När materialet är transkriberat 
skickar jag det till dig för att säkerställa att det som sades under intervjun är korrekt. Detta 
ingår i kraven som Lunds universitet ställer på mig som forskare och intervjuare.    

De som medverkar kommer självklart att vara anonyma i studien. 

Med vänlig hälsning, Gabriel Tsekanov 
07x-xxxxxxx 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Vad har du för intressen?  

Vad har du för utbildning och arbetslivserfarenheter?  

Hur kom du i kontakt med verksamheten? 

Vad har/hade du för roll inom Brottsofferjouren?  

Hur länge har du varit verksam inom Brottsofferjouren? 

Varför har du valt att engagera dig ideellt? Varför har du valt att engagera dig ideellt inom 

Brottsofferjouren? 

Vilka motiv styrde ditt val att engagera dig ideellt? 

Vad innebär för dig att vara engagerad i en ideell verksamhet?  

Hur ser din omgivning på din ideella identitet?   

Vilka anledningar får dig att fortsätta med ditt engagemang? 

Har du haft tidigare erfarenheter av det ideella arbetet? 

Vilka förhoppningar hade du när du valde att engagera dig ideellt inom Brottsofferjouren?  

Lär du dig något av det du gör? Vad i sådana fall?  

Har du blivit utsatt för ett brott tidigare? Hur har det påverkat ditt val att engagera sig ideellt? 

Vad innebär uppdraget för dig? 

Vilka svårigheter finns i uppdraget? 

Vilka strategier utvecklar du för att känna dig handlingsfri trots uppdragets begränsningar? 

Hur ser du på det ideella arbetet och framtiden? 

Vad skulle du vilja förändra inom det ideella arbetet i Brottsofferjouren? 

Varför avslutade du ditt engagemang? (Endast till de som avslutat sina engagemang) 

 

 


