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Sammanfattning  

Det finns ca 22 000 frivilliga hemvärnssoldater i hela Sverige för att skydda och stötta sam-

hället vid svåra katastrofer. Dessa hemvärnssoldater övar och utbildar sig för att kunna stötta, 

bemöta och lösa svåra uppgifter som skogsbränder, översvämningar, epidemier eller eftersök 

av försvunna personer. Genom ett frilligt engagemang finns hemvärnssoldaterna för samhäl-

let. Men vad skall Hemvärnet, Norrbottensgruppen göra för att behålla den engagerade perso-

nalen för att fortsätta att stötta samhället? Varför slutar frivillig personal och vad motiverar 

och värdesätter hemvärnssoldaterna i sitt frivilliga engagemang?  

Att behålla frivillig personal omfattar många olika faktorer som motiverar en individ i sin 

befattning. Alla individer värdesätter och motiveras olika beroende på vilka intressen de har. 

Därför är det viktigt att utvärdera verksamheten utifrån vad den frivilliga personalen har för 

åsikter och tankar kring förbättringsområdena i verksamheten de är engagerad inom. 

I denna studie förs en kvalitativ intervjustudie med åtta soldater från Hemvärnet, Norrbottens-

gruppen om deras engagemang, tankar och reflektioner om vad de skulle vilja förbättra i verk-

samheten för att behålla motivationen och engagemanget att stanna i verksamheten. Samman-

fattningsvis stannar de engagerade hemvärnssoldaterna i verksamheten för att de får hjälpa 

och stötta samhället och att deras befattning är delvis utmanade och rolig. De förbättringsom-

råden som nämns av respondenterna är att främja gemenskapen mellan övningar, skapa en 

introduktion till nybörjare som skall göra sin första övning, samt några förbättringsområden i 

belöningssystemet och ledare som måste utveckla sitt ledarskap där de lyssnar och delegerar 

ut uppgifter. 

 

Nyckelord: motivation, frivillig personal, ideellt arbete,   
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Inledning 

Inledningsvis kan du läsa om Hemvärnets, Norrbottensgruppens bakgrund och uppdraget som 

denna studie baserar på. Sedan beskrivs inledande valet till uppsatsämne som leder till syfte 

och frågeställningar, samt begreppsförklaring till motivation och frivillig personal.  

Bakgrund 

Sverige har inte varit med i ett krig på 200 år men utsätts fortfarande för skogsbränder, hot 

mot gränserna, människor som försvinner och andra naturkatastrofer som påverkar samhället. 

På grund av att Sveriges samhälle inte har samma förutsättningar och politik sen 10 år tillba-

ka, så har försvarsmakten utvecklats och blivit mer flexibelt och smalare de senaste åren 

(Syrén, 2007). Försvarsmakten i Sverige har gått igenom förändringar från ett system av 

värnplikts utbildning, där ungdomar var tvungna att utföra en militär utbildning till ett system 

där individer får söka frivilligt till en frivillig militär grundutbildning. Detta genererar i att 

försvarsmakten rekryterar in behörig personal med fri vilja att delta i en militär utbildning och 

utifrån de få en anställning (www.forsvarsmakten.se). Detta har påverkat Hemvärnets verk-

samhet på olika sätt då den frivilliga personalen inte genomströmmar till verksamheten på 

samma sätt nu som innan organisationsförändringen i försvarsmakten. Förr fanns det en kopp-

ling mellan Försvarsmakten och Hemvärnet då färdigutbildade soldater kom direkt till Hem-

värnet efter värnplikten där de engagerade sig frivilligt i verksamheten. Idag inriktar sig 

Hemvärnet mer på den civila marknaden för att rekrytera in mer frivillig personal i verksam-

heten. På grund av den samhällsförändring som skett de senaste tio åren är det värdefullt att 

behålla och motivera befintliga personal i verksamheten att stanna, detta för att det kostar att 

nyrekrytera och att ha en hög personalomsättning, då ny personal måste utbildas (Lindmark & 

Önnevik, 2006). Att behålla och motivera hemvärnssoldaterna handlar också om att öka för-

svaret i samhället. De är även viktigt att de finns tillräckligt många soldater i den lokala verk-

samheten som kan stötta och hjälpa det civila samhället vid påfrestningar av naturkatastrofer 

eller andra händelser. Vad skall denna verksamhet göra för att motivera den befintliga perso-

nalen i deras engagemang och för att stanna, hjälpa och stötta samhället frivilligt?  

Att motivera personalen påverkar individerna positivt då de mår bättre och har större benä-

genhet att stanna i verksamheten. Maslow (1970) beskriver i sin teori att motivationen hos en 

individ höjs då ett behov inte är tillfredställt. Utifrån detta tillstånd kan individen utveckla en 

högre motivation för att tillfredsställa de nya behoven som individen har skapat i det nya till-
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ståndet. För att ta reda på vilka behov den frivilliga personalen har skall detta utföras genom 

en utvärdering via kvalitativa intervjuer.  

Hemvärnet och de frivilligt engagerade 

Hemvärnet är en verksamhet som ”är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation, och 

hemvärnsförbanden består av soldater med frivillig anslutning” (www.forsvarsmakten.se). 

Hemvärnets verksamhet ”skyddar, bevakar, ytövervakar och stödjer samhället vid svåra på-

frestningar. I försvarsmaktens insatser vid exempelvis skogsbränder, översvämningar och 

eftersök/skallgång är det ofta hemvärnsförband som gör jobbet” (www.forsvarsmakten.se). 

Denna verksamhet finns över hela Sverige i 60 hemvärnsbataljoner med ca 22 000 frivilliga 

hemvärnssoldater (www.forsvarsmakten.se). För att bli en hemvärnssoldat kan individen välja 

två inriktningar för att komma in i hemvärnets verksamhet. Antingen går den frivilliga en 

grundläggande militär utbildning (GMU) inom Hemvärnet då den frivillige blir en hemvärns-

soldat eller så kan denna individ välja att bli Hemvärnssoldat via den frivilliga försvarsorgani-

sationen. Hemvärnet samarbetar med frivilliga försvarsorganisationer som t.ex. Bilkåren, 

Röda Korset, Svenska lottakåren och Frivilliga motorcykelkåren. Här utbildas specialister 

som finns inom Hemvärnet, specialisterna har inga tidigare erfarenheter inom det militära 

utan här kan man utbilda sig till fordonsförare, sjukvårdare, kockar eller hundförare. Dessa 

specialister tillhör de frivilliga försvarsorganisationerna där de får specialutbildning innan de 

börjar i Hemvärnet som soldater.  

Hemvärnet, Norrbottensgruppen är en av de 60 hemvärnsbataljonerna och har ca 650 frivilliga 

hemvärnssoldater. Alla som engagera sig i verksamheten är frivilliga och får en ekonomisk 

skattefri utbildningspremie för fullgjord avtalsenlig repetitionsutbildning i slutet av året och 

en sjukpenninggrundande – inkomst (SGI) som ersättning vid övningar eller utbildningar. 

Alla som är hemvärnssoldat är antingen med i insatskompaniet
1
 eller i bevakningskompaniet, 

detta beror på hur många dagar individen är kontrakterad och vilken befattning denne besitter, 

detta är mellan fyra och 13 dagar . Hemvärnet, Norrbottensgruppen vill att fler av hemvärns-

soldaterna skall fortsätta och trivas i sin befattning för att fortsätta engagera sig för samhället 

om det skulle hända en katastrof. Därför vill verksamhen veta vad den frivilliga personalen, 

hemvärnssoldaterna, vill utveckla och förbättra i verksamheten för att behålla den befintliga 

personalen samt locka fler att engagera sig i verksamheten. För att bibehålla motivationen hos 

                                                 
1
 Dessa två kompanier har olika uppgifter att lösa vid katastrofer. Bevakningskompaniets hemvärnssoldater för-

bereder sig på att skydda och bevakar ett eller flera objekt och knutningspunkter, samt har lägre fysiska krav än 

soldaterna i insatskompaniet som har högre och fler övningsdagar per år som hemvärnssoldaten kontrakteras för. 

Kompanierna övar på de olika uppdragen som vardera kompani har. 
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individen är fördelen att förstå vad den frivilliga personalen har för behov i sitt engagemang i 

verksamheten. Om behoven hos individen har tillfredställts i sitt frivilliga engagemang söker 

människan automatiskt efter nya utmaningar för att kunna utmana sig själv och få en inre till-

fredställelse. Men om det inte finns fler aktiviteter eller utmanande aktiviteter som tillfredstäl-

ler individens engagemang och behov tappar individen motivationen. Detta leder till att indi-

viden söker sig till andra områden som kan tillfredställa och höja individens inre motivationen 

och tillfredställa sina behov (Maslow, 1970). 

Val av uppsatsämne 

Valet av detta uppsatsämne har byggts upp under min studietid då jag lärt mig mycket om vad 

som motiverar och attraherar personal att stanna i en verksamhet. Detta är ett väldigt kom-

plext ämne och omfattar många faktorer som påverkar och motiverar personal att stanna i en 

verksamhet. Valet påverkades även av ett tidigare personligt engagemang inom Bilkåren, som 

tillhör den frivilliga försvarsorganisationen. Detta intresse och engagemang påverkade mig  

för att vidare kontaktades Norrbottensgruppen inom Hemvärnet, utifrån detta fördes en dis-

kussion om den frivilliga personalen och deras engagemang. Fokus hamnade på den frivilliga 

personalen och vad som bör förbättras i verksamheten för att just hemvärnssoldaterna ska 

stanna kvar och öka motivationen att engagera sig. Det är en viktig del för Hemvärnets ut-

veckling att behålla den engagerade personalen och för att locka in fler individer som kan föra 

verksamheten framåt och stötta samhället vid katastrofer. Detta ämne är både intressant ur 

verksamhetens synvinkel för att kunna utvecklas och sedan utifrån studiens syfte att se vad 

som motiverar den frivillige och vad denne värdesätter i en verksamhet där de engagerar sig. 

Syfte  

Studiens syfte är att beskriva, tolka och förstå hur den frivilliga personalen, hemvärnssolda-

terna, upplever och motiveras av för att stanna i  Hemvärnet, Norrbottensgruppen. Syftet är 

också att belysa vad verksamheten bör utveckla för att den attraktiva och kompetenta persona-

len skall stanna och engagera sig frivilligt för Hemvärnet, Norrbottensgruppen. 

Frågeställningar 

 Hur motiveras och vad värdesätter den frivilliga personalen i Hemvärnet, Norrbottens-

gruppen för att stanna kvar i verksamheten?  

 Vad bör Hemvärnet satsa på för att behålla den frivilliga personalen? 

 Hur kommer det sig att den frivilliga personalen slutar från Hemvärnet?   
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Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras relevanta teorier och tidigare forskning som passar in i denna studie. 

Den tidigare forskningen handlar om hur man motiverar individer utifrån Maslows behovspy-

ramid (1954) och utifrån denna teori grundas temana på som nämns nedan. Det sex teman 

som tas upp är Arbetsuppgift/Arbetsinnehåll, Introduktion, Karriärvägar/Utbildning, Ledar-

skap, Belöning och Sociala relationer, dessa teman påverkar motivationen i olika grad hos 

individerna i en verksamhet. 

Motivation 

Motivation
2
 handlar om individens olika behov och det är det otillfredsställda behoven som 

skapar och höjer motivationen, människan strävar efter nya utmaningar när det har uppfyllt de 

gamla behoven och strävar efter att tillfredsställa de nya behoven som individen har. Abraham 

Maslow (1970) beskrev en individs motivation utifrån en behovspyramid. Denna pyramid 

börjar med att individen har fysiologiska behov som mat och sömn. I arbetslivet genererar 

detta i att lön kan snabbt tillfredställas hos individen i behovspyramiden och behöver gå vida-

re i pyramiden för att tillfredställa sina behov (Lindmark & Önnevik, 2006). Vidare i behovs-

pyramiden kommer säkerhetsbehoven som handlar om säkerhet och trygghet, detta i en an-

ställning kan vara att få en trygghet i anställningen men också en säker arbetsmiljö fysiskt och 

psykiskt. När detta behov är uppnått kommer nästa nivå i behovspyramiden som handlar om 

kontaktbehov/sociala relationer, där individen får tillhöra en grupp och umgås med andra 

(Maslow, 1970). I arbetslivet handlar detta om en god relation och gemenskap i gruppen med 

mötesplatser och då känner individen tillhörighet med gruppen. Den näst sista nivån handlar 

om uppskattning och statusbehov från andra och detta gäller även i arbetslivet att man får 

uppskattning av gruppen och ledaren. Den sista nivån i behovspyramiden handlar om att indi-

viden har ett behov att förverkliga sina egna behov och förutsättningar (Maslow, 1970). Den-

na behovspyramid är grunden till en del av de teman som följer nedan. 

Introduktion  

Den första faktorn som påverkar om individen motiveras är hur den introduceras i företaget 

och till arbetsuppgiften. Lindmark och Önnevik (2006) menar att en introduktion för en ny 

medarbetare innebär att denne får en bättre möjlighet att bli produktiv och kan lättare sätta sig 

                                                 
2
Vid en sökning på ordet motivation på, www.synonym.se, identifieras följande definitioner ”drivkraft, intresse, 

viljeinriktning, inspiration, lust, sporre, morot, incitament”. Motivation handlar om en individs intresse i ett fe-

nomen, en individ i en verksamheten skall ha vilja att utvecklas och utmanas för att uppehålla motivationen att 

fortsätta arbete. Motivation kan man uppehålla på flera olika sätt i en verksamhet. 
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in i verksamheten och arbetsuppgiften. Andra faktorer som blir bättre vid en väl utformad 

introduktion är att medarbetare känner sig välkommen, vet vilka förväntningar och krav som 

finns på individen, känna sig väl bemött och får information som är viktig att veta om verk-

samhetens vision och mål. Om individen inte får en introduktion eller stöd till de nya arbets-

uppgifterna eller inte vet vilka krav som sätts på en kan individen lätt tappa motivationen och 

prestationen för att utvecklas inne i företaget eller viljan att stanna kvar (Lindmark & 

Önnevik, 2006).  

Arbetsuppgift/Arbetsinnehåll 

Lindmark och Önnevik (2006) beskriver att det är viktigt att ha tydliga ramar för vilket arbete 

som skall utföras, vem som skall göra det och hur arbetet ska utföras. Om dessa riktlinjer är 

tydliga gör det att arbetet utförs på ”rätt sätt” och individerna har en säker stomme att stå på 

för att utföra sina prestationer. En tydlighet i vad en arbetstagare skall göra i verksamheten 

ökar förståelsen och motivationen för att utföra arbetsuppgifterna, detta är också en aspekt 

som gör att motivationen och prestationen höjs och sänker personalomsättningen. 

Det Hackman och Oldham (1976) menar i sin teori är att det psykologiska tillståndet hos indi-

viderna på arbetet styrs av tre faktorer som motiverar arbetstagarna att stanna. Dessa tre är hur 

arbetet upplevs som meningsfullt, upplevt ansvar för resultat och faktisk kunskap om resulta-

ten av det man gör. Den första aspekten handlar om hur meningsfullt arbetet är för individen, 

detta påverkas av vilka krav på variation av kunskap uppgiften kräver, hur individen identifie-

rar sig med arbetsuppgiften och vilken betydelse uppgiften har för individen. Den andra 

aspekten som påverkar motivationen att stanna kvar i ett företag, handlar om hur individen får 

en känsla av att ha personligt ansvar för resultatet. De vill säga hur mycket ansvar individen 

har fått för att lösa uppgiften och hur mycket individen har en delaktighet till att lösa och nå 

resultatet. Om delaktigheten och autonomin för resultatet är hög resulterar det i en högre mo-

tivation och prestation. Den sista aspekten av denna teori handlar om den faktiska kunskapen 

för att lösa uppgiften och att individen själv kan se det resultat som gjorts och kunna berömma 

sig själv eller inte. Om det psykologiska tillståndet är positivt utifrån dessa aspekter resulterar 

det i inre motivation och en stark vilja att prestera i arbetet. Om alla dessa faktorer ovan är 

positiva från individens synvinkel kan det leda till en lägre personalomsättning, och om de är 

negativa kan motivationen i arbetsuppgiften minskas (Hackman & Oldham, 1976). 
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En annan faktor som Amabile, Conti, Coon, Lazenby och Herron (1996) tar upp i sin studie 

som höjer kreativiteten och motivationen hos medarbetare är utmanande arbetsuppgifter. En 

viss press i arbetet kan ha en viss positiv effekt om individen känner att arbetsuppgiften är en 

viktig del av det projekt som skall utföras och att individen måste prestera på topp för att få ett 

lyckat resultat, detta leder till kreativitet och motivation hos individen. Det negativa är att 

prestationen och arbetstakten inte får vara för hög under en längre tid då hälsan kan bli sämre 

(Amabile et al. 1996). 

Stebbins (2009) forskning är specifik inriktat på den ideella personalens motivation. I Steb-

bins beskriver att frivilliga personalen i en verksamhet motiveras av att ha arbetsuppgifter 

som syftar i att få hjälpa andra, ge andra människor omsorg och att individen får använda sin 

kompetens och kunskap för att hjälpa. Den andra faktorn som tas upp är till vilken mån indi-

viden får arbeta fritt och välja sitt arbetsområde och inte bli tvingad till att delta i verksamhe-

ten. En större frihet i sina arbetsuppgifter med vissa ramar uppmuntrar och motiverar den fri-

villiga i sitt arbete då individen inte känner tvång att utföra något av sina uppgifter utan får 

göra det utefter några ramar (Stebbins, 2009). 

Karriärvägar/Utbildning 

I en annan forskning som handlar om ideell personal beskriver Luping (2011) i sin artikel att 

ung frivillig personal
3
 attraheras och motiveras av att få avancera eller specialisera sig i det 

frivilliga arbetet. Att avancera inom de frivilliga arbetet motiverar individerna i sitt engage-

mang. Att få utveckla den rådande kompetensen samt få möjlighet att avancera sig uppåt i 

verksamheten, bli befordrad eller få ett uppdrag som betyder mycket för individen ökar också 

möjligheten och trivseln att stanna kvar i verksamheten. Att medarbetare får känslan av att 

organisationen satsar på en individ eller en grupp, utifrån detta höjs motivationen att stanna 

kvar i den frivilliga organisationen. Abrahamsson, Björkman, Ellström och Johansson (2002) 

beskriver att utbildningsinsatser på humankapitalet kan öka produktiviteten och tillväxten i en 

organisation. För att öka produktiviteten och motivationen måste utbildningen vara rätt för 

                                                 
3
Frivillig personal handlar om att personalen på fri vilja ställer upp att arbeta för en verksamhet, detta är ingen 

anställning utan ett ideellt åtagande där individen arbetar för eget intresse och vilja. Den frivilliga personalen i 

detta sammanhang är hemvärnssoldater i Hemvärnet, Norrbottensgruppen där soldaterna har olika befattningar i 

olika kompanier. De är kontrakterade till Hemvärnet och försvarsmakten att det bör utföra att vist antal timmar 

per år för att få vara medlemmar. Antalet timmar per år är beroende på vilken befattning hemvärnssoldaten har 

och vilket kompani individen tillhör (www.forsvarsmakten.se). 
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individerna och för det arbete som presteras. Om en utbildning inte passar in för de prestatio-

ner individerna gör kan inte personalen utvecklas i arbetet. Rätt personal måste få rätt utbild-

ning för sina prestationer för att kunna utvecklas och öka motivationen i verksamheten. Abra-

hamsson et al. (2002) beskriver även att utbildning motiverar personalen i sitt engagemang 

om de får utvecklas i sin befattning, som höjer den inre tillfredställelsen hos individen då fö-

retaget satsar och utvecklar personalen. 

Ledarskap 

Ledarskap handlar om att leda och fördela medarbetarnas arbete för att nå organisationens 

mål. Ledarens roll är central i verksamheten, om den inte fungerar blir det svårt att förmedla 

organisationens budskap och målsättningar. Lindmark och Önnevik (2006) beskriver även att 

en ledares roll skall få medarbetarna att samarbeta och arbeta ”kring organisationsutveckling, 

verksamhetsutveckling och HRM (human resource manegement), för att skapa hög effektivi-

tet och arbetstillfredsställelse hos de anställda” (Lindmark & Önnevik, 2006, s.281). Ledar-

skap har även den aspekten att den kan öka kreativiteten och motivationen hos medarbetarna. 

Om verksamheten vill öka denna kreativitet och motivation gäller det att ha ledare som är 

situationsanpassade för den grupp ledaren ansvarar över (Hersey, Blanchard, & Natemayer, 

1979). 

För att en medarbetare skall följa en ledare finns det två aspekter i ett beteende som en ledare 

bör besitta. Dessa är instruerande beteende och stödjande beteende (Hersey, Blanchard, & 

Natemayer, 1979). Det instruerande beteendet handlar om till vilken grad en ledare kan be-

skriva arbetsuppgifterna (vad) och delegera ut hur, när uppgift skall utföras, vilken tydlighet 

medarbetarna förstår arbetsuppgiften. Det instruerande beteendet handlar även om till vilken 

grad ledaren sätter upp olika roller och mål i medarbetarnas arbete. Figur 1, innehåller instrue-

rande beteende till vilken grad av uppgiftsorientering ledaren har. Den andra aspekten är stöd-

jande beteende det vill säga till vilken mån ledaren kan kommunicera med medarbetarna, ex-

empelvis om ledaren kan ha tvåsidigkommunikation, där ledaren kan kommunicera och lyss-

na på medarbetaren. Det stödjande beteendet handlar om hur mycket medarbetaren uppmunt-

ras i sitt arbete och utvecklas. Detta beteende kan även förklaras som en relationsorientering, 

se figur 1. Hersey et al. (1979) har utifrån dessa två beteenden tagit fram fyra ledarstilar som 

olika ledare kan besitta i ett situationsanpassat ledarskap. Dessa ledarstilar kallas för stödjan-

de-, coachande-, delegerande- och instruerande ledarskap och påverkas av vilken grad den har 

av relationsorientering och uppgiftsorientering.  
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Figur 1. Olika ledarstilar i från relationsorientering och uppgiftsorientering (Hersay et al. 1979). 

Den stödjande ledaren, besitter en låg grad av uppgiftsorientering och en hög grad av rela-

tionsorientering. Hersay et al. (1979) menar att denna ledare fokuserar på att stötta och upp-

muntra deltagarna och överlåter uppgiften till deltagarna att själva lösa. Ledaren fokuserar på 

att gruppen skall ta gemensamma beslut och att ledaren pushar deltagarna att tänka själva, 

istället för att berätta hur uppgiften skall göra. Denna ledarstil leder till en högre motivation 

och kreativitet i arbetet då individerna får mycket stöttning och frihet att utföra arbetsuppgif-

terna (Blanchard & Hersey, 1993).Den andra coachande ledarstilen handlar om en hög grad 

av både relationsorientering och uppdragsorientering. Denna ledare har till uppgift att förklara 

uppgiften väldigt noga och tydligt om vad, hur och när uppgiften skall utföras och samtidigt 

uppmuntra deltagarna samt kommunicera med deltagarna för att öka deras intresse och moti-

vation. Denna ledarstil handlar om uppmuntrande och detta ökar motivationen, däremot kan 

kreativiteten i arbetet sjunka då uppdragsorienteringen är hög (Blanchard & Hersey, 1993).  

Den delegerande ledarstilen har en låg grad av både relationsorientering och uppdragsorien-

tering. Denna ledare låter deltagarna själva bestämma hur uppgiften skall lösas och är väldigt 

frigående för deltagarna. Denna ledarstil stöttar eller uppmuntrar inte heller deltagande allt för 

mycket utan låter dem vara självgående. Här får individerna i gruppen uppleva mycket frihet 

men ingen uppmuntran från ledarna och det krävs att individerna får känna utmanande uppgif-

ter och det kan utebli i denna ledarstil (Hersey et al. 1979). Den sista ledarstilen kallas för den 

instruerande ledaren, denna ledare uppehåller en hög uppgiftsorientering och en låg relations-

orientering. Fokus inom denna ledarstil är att förklara och berätta hur uppgiften skall lösas 

och gå till, medan väldigt lite fokus ligger på att stötta deltagarna i deras prestationer. Här 

minskas denna kreativitet och motivation då medarbetaren inte är lika fri och får ingen upp-

muntran från ledaren som leder till att motivationen sjunker (Blanchard & Hersey, 1993).  
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Belöning 

I HRM- teorin (Human resource management) är belöning en av de centrala delarna för  

organisationens personalarbete. Detta på grund av att det har en stimulerande, motiverande 

och utvecklande effekt på arbetstagarna. Lindmark och Önnevik (2006) menar att belöning 

uppmuntrar arbetstagarna där de får en stimulans för det arbete man har gjort. Stimulansen 

utvecklar självförtroendet och viljan att arbeta mer, som senare resulterar i att motivationen 

höjs för att göra arbetet bättre och effektivare. Motivationen resulterar även i att individen vill 

utveckla sitt arbete och eventuellt komma med nya idéer för att nå verksamhetens mål och 

vision (Lindmark & Önnevik, 2006). Den vanligaste belöningen i verksamheter är den eko-

nomiska, lönen, som betalar för de prestationer som arbetstagaren gör för verksamheten. Men 

det finns även andra belöningar som värderas av de anställda och de är uppskattning, beford-

ran, utvecklingsmöjlighet och få utrymme för sina idéer och initiativ (Lindmark & Önnevik, 

2006). Luping (2011) beskriver att den frivilliga unga personalen uppskattar belöning som 

motiverar deras engagemang med att få ta ansvar i den roll och befattning den har i verksam-

heten där de får en känsla att de bidrar med ett resultat. Den andra belöningen som motiverar 

är att få avancemangsmöjligheter och finna glädje och uppskattning i verksamheten och av 

gruppmedlemmarna. Ett belöningssystem som fungerar motiverar individen att stanna kvar i 

ett företag där individen upplever känslan av ”en i företaget” där organisationen uppskattar 

det arbete som gjorts. Jacobsen och Thorsvik (2002) menar att det finns tre positiva nyckelef-

fekter av att belöna arbetstagarna för deras prestationer, och det är: 

1. Att man lockar fiktiv personal till verksamheten och att den befintliga kompetenta  

personalen stannar kvar 

2. Medarbetarnas motivation till deras arbetsuppgifter och att 

3. Medarbetarna motiveras till att förbättra deras färdigheter 

Om inte organisationen har ett belöningssystem eller inte uppmuntrar arbetstagarna för deras 

prestationer, kan detta leda till negativa konsekvenser i långa loppet. Lindemark och Önnevik 

(2006) menar att organisationer som har ett rykte om att ge dålig belöning och uppskattning 

till medarbetarna har en låg attraktionskraft. Detta resulterar i att få vill arbeta i den organisa-

tionen. Individer som nyligen har börjat kan lättare sluta direkt när de har fått ett bättre jobb 

där belöningen är bättre och belöning är som tidigare nämnts inte bara den ekonomiska fak-

torn. Andra konsekvenser av att inte ge belöning kan leda till att medarbetare känner sig ut-

nyttjade och kan leda till att kvalitén, effektiviteten eller engagemanget i att lösa sin arbets-
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uppgift inte blir bra eller väl utförda det vill säga. att det uppstår en disharmoni och instabilitet 

i arbetsgruppen (Lindmark & Önnevik, 2006).   

Von Essen (2008) beskriver i sin studie att den frivilliga personalen ser sitt frivilliga engage-

mang som en fritidsysselsättning där individen får välja hur mycket engagemang som skall 

läggas på uppgiften och att individen inte har några större krav från verksamhetens sida för att 

delta i det frivilliga arbetet. Medan förvärvsarbetet upplevs som en skyldighet för att få in den 

ekonomiska inkomsten för att överleva. Frivilliga verksamheter belönar inte den frivilliga 

personalen på samma sätt som ett förvärvsarbete belönar personalen med en högre ekonomisk 

ersättning, utan de frivilliga arbetet ersätts med en mindre ekonomisk/symbolisk summa.  Von 

Essen (2008) menar att den frivilliga personalen ställer upp på att arbeta utan lön, detta för att 

andra aspekter belönar och motiverar deras engagemang. Som att hjälpa samhället där de gör 

nytta för andra och har en godhet utan tvång. Förvärvsarbete förklaras ofta som ett måste för 

att överleva vardagen, medan det ideella arbetet är mer en frivillighet där individen hjälper till 

utan ett känna tvång (Luping, 2011). Belöningen i frivilliga verksamheter menar Von Essen 

(2008) är sociala och psykosociala. Detta kan även förklaras med Mullins (2002) modell som 

beskriver de anställdas behov och förväntningar av anställningen. 

 

Figur 2. Mullin´s modell om anställdas behov och förväntningar i en anställning (Mullin, 2002, s. 419). 

Sociala relationer 

Mullin (2002) menar att det inte bara är den ekonomiska delen som gör att individer motive-

ras i deras anställning utan även sociala relationer, gemenskapen och den inre tillfredsställel-

sen. Belöning genom sociala relationer (sociologiska belöningar) är då individen känner ge-

menskap och tillhörighet med gruppen, samt vara delaktig i arbetet där individen får bekräf-

telse för det arbete som görs och att individerna känner samhörighet med varandra, detta leder 

till en inre tillfredställelse då individen får känna sig behövd. Om dessa tre faktorer inte upp-

fylls i en anställning minskas motivationen hos individen då denne inte känner gemenskapen i 

gruppen eller med övriga anställda eller inte får en inre tillfredställelse där individen har fått 

Ekonomiskt behov

Inre 
tillfredställelse

Sociala 
relationer
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utveckla sig själv och känner att verksamheten är i behov av individen (Mullins 2002). Von 

Essen (2008) menar i sin studie att det ideella arbetet saknar den ekonomiska aspekten (utan 

eventuell ekonomisk ersättning) som nämns ovan i modellen, men dock baserar belöning för 

den frivilliga personalen på de andra viktiga faktorerna som sociala relationer och inre till-

fredställning. Den inre tillfredställelsen är viktig på så sätt att individen får känna sig ansvars-

full, ha meningsfulla uppgifter och utvecklingsmöjligheter, exempel att individen måste få 

uppskattning för prestationer som gör att självförtroendet höjs genom framgång. Detta leder 

till att den inre tillfredställningen är i balans (psykosociala belöningar). Lindemark och Önne-

vik (2006) beskriver även att den sociala relationen och gemenskapen i en grupp styrker och 

belönar individen i sociala sammanhang, där gruppen lyckas och får uppskattning av var-

andra. Att ha ett belöningssystem är en uppskattning till medarbetarna och det är viktigt att 

förstå att sociala relationer och inre tillfredställelse lockar fler att stanna i verksamheten 

(Lindmark & Önnevik, 2006). 

Sammanfattning 

Alla dessa teman som nämnts ovan kan tillsammans påverka den frivilliga personalen att 

stanna och öka sin motivation i verksamheten anser jag och de som står ovan bekräftas av 

olika studier som handlar om frivillig/ideell personal. De olika teman kan ha olika relativa 

betydelser för den frivilliga personalens motivation. Den ekonomiska belöningen har ingen 

större betydelse jämfört med feedback som kan belöna och motivera individen mer i sitt frivil-

liga engagemang nämnder många olika studier kring ideellt arbete. Sociala relationer och le-

darskap kan påverka individen både positivt och negativt beroende på hur gruppen och ledar-

na agerar och är mot varandra. Utifrån dessa teman har den sociala relationen, arbetsuppgif-

terna och utbildning den största betydelsen, positiva förändringar i alla dessa kategorier kan 

motivera personalen att öka engagemanget och prestationerna i de frivilliga arbetet och lockar 

fler att stanna i verksamheten. Om ledarna är stöttande och tydliga i sitt ledarskap och lämnar 

uppgiften till personalen ökar motivationen och prestationen i arbetet. Sedan om arbetsinne-

hållet är tillräckligt utmanande och utvecklade leder det till att individernas engagemang ut-

vecklas. Dessa faktorer ovan har en betydelse för individen och verksamheten då de vill be-

hålla den engagerade personalen. Dessa sex teman kommer att genomsyra rapporten då alla 

centrala delar är uppbyggda kring dessa teman. 
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Metod 

Under denna rubrik kan du läsa om hur jag har gått tillväga för att svara på studiens syfte och 

frågeställningar. I detta avsnitt presenteras även den metodologiska utgångspunkt som denna 

studie baserar på, samt varför denna studie har en kvalitativ metod som utförs med intervjuer 

och varför inte enkäter skulle användas för att besvara frågeställningarna. Sedan diskuteras 

hur jag har förhållit mig till de etiska forskningsprinciperna och validitet och reliabilitet i stu-

dien.  

Hermeneutisk utgångspunkt 

Syftet i denna studie är att utvärdera den frivilliga personalens åsikter och synpunkter om att 

arbeta frivilligt och engagera sig i Hemvärnets verksamhet. Utifrån detta har valet av det ve-

tenskapliga förhållningssättet blivit hermeneutisk, där syftet just är att studera, tolka och för-

stå intervju personernas uppfattningar om Hemvärnet, Norrbottensgruppen. Utifrån respon-

denternas uttalanden (delar) analyseras och kopplas till helheten och teorin för att kunna göra 

olika slutsatser av undersökningen (Patel & Davidson, 2003). Om forskningens syfte är att 

förstå människans avsikter, innebörder eller människans olika handlingar i olika situationer 

menar Sohlberg och Sohlberg (2009) att hermeneutiken har en viktig roll och utgångspunkt i 

ens studie. Utifrån de olika intervjupersonerna uttalanden kring fenomenet kommer jag kopp-

la det till en helhet av vad alla respondenter upplever och tycker om verksamheten och sam-

manfatta åsikterna om vad som verksamheten gör bra och bör förbättras för att öka motivatio-

nen hos individerna så att de skall stanna längre i verksamheten. Jag har alltså arbeta mellan 

delar och helheten utifrån en subjektiv och objektiv synvinkel, det vill säga utifrån min egen 

kunskap för att kunna tolka det respondenten uttalar sig om, men på ett minimalt sätt påverka 

respondenternas svar.  

Förförståelse 

När resultatet skall tolkas från intervjuernas svar till en helhet har forskaren ofta en objektiv 

och subjektiv förförståelse vid tolkning. En förförståelse handlar om att jag som individ har 

tidigare erfarenheter eller skapat mig en egen förståelse kring ett fenomen (Patel & Davidson, 

2003). I detta fall har jag en förförståelse om Hemvärnets verksamhet då jag har varit frivilligt 

engagerad i den frivilliga försvarsorganisationen, Bilkåren, under en kort tid. Denna förförstå-

else kring verksamheten kan ha både för och nackdelar i min tolkning av resultatet. Den för-

förståelse jag har kan färga intervjuerna med ledande frågor och ha en subjektiv effekt på stu-

dien. Därför är det viktigt att jag som forskaren har en förförståelse om mina erfarenheter och 
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åsikter om fenomenet för att så lite som möjligt påverka den kvalitativa intervju studien då 

samtalet på börjat. Patel och Davidson (2003) beskriver att den förförståelse, alltså de tankar, 

känslor eller kunskap forskaren har om ett fenomen inte är ett hinder vid analysen utan en 

fördel och en tillgång där forskaren kan använda förförståelsen som ett verktyg i analysen. 

Men däremot är det viktigt att inte färga intervjupersonernas svar utan vid att analysen försö-

ka förstå vad intervjupersonerna menar och koppla delarna till helheten. Detta är någonting 

jag har beaktat och haft en objektiv sätt att arbete på för att inte påverka respondenternas svar, 

utan bara använt min erfarenhet för att förstå vad respondenterna menar i intervjuerna så stu-

dien kan utvecklas ännu mera och få ett bättre resultat. Den subjektiva användningen har jag 

tagit till vid analys av resultatet och tidigare forskning och utifrån den analyserat till helheten. 

Därför är det viktigt att min förförståelse är viktig i denna aspekt då forskaren kan vara klar 

över sin egen förförståelse av de fenomen som studeras och i sina tolkningar och både kunna 

dra nytta av och vara vaksam på egna erfarenheter och åsikter om sitt studieobjekt.  

Val av organisation 

Under våren kontaktade jag Hemvärnet, Norrbottensgruppen för att visa mitt intresse att 

genomföra min studie hos dem. Under våren fördes en dialog med utbildningsgruppen i Hem-

värnet kring olika problemområden inom deras verksamhet och områden jag var intresserad 

av. Området som blev aktuellt för studien handla om hur Hemvärnet, Norrbottensgruppen 

skulle behålla och motivera den attraktiva och kompetenta frivilliga personalen som var aktiv 

och färdigutbildad som hemvärnssoldater. Detta område intresserade mig direkt och berörde 

de område som jag tidigare intresserat mig för under studietiden. Området är brett och kom-

mer att beröra många olika områden som motiverar den frivilliga personalen. Detta uppdrag 

handlar om en utvärdering av den frivilliga personalen om Hemvärnets, Norrbottensgruppens 

verksamhet. Vad som motiverar den frivilliga personalen att stanna och vad de önskar att få 

utveckla så att motivationen höjs, samt ny frivillig personal attraheras.  

Datainsamlingsmetod 

Det finns många olika sätt att samla in materialför att svara på syftet av studien, jag som fors-

kare kan använda mig utav en olika kvalitativ metod i form av ord eller en kvantitativ metod i 

form av siffror. De har betydelse vilken metod man väljer, om man gör en intervju eller enkät 

där båda av dessa kan innehålla ord och siffror, viktigt att datainsamlingsmetoden skall passa 

den studie man skall göra för att få rätt material till resultatet (Åsberg, 2001). Meningen är att 

metoden skall formas av mitt syfte och mina frågställningar, ovan presenterades valet av en 
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hermeneutisk utgångspunkt där jag skall tolka och förstå individers uppfattningar om ett fe-

nomen. Detta gör jag med hjälp av ett kvalitativt tillvägagångssätt där jag utifrån intervjuer 

samlar in data  i syfte att förstå individernas meningar, självuppfattning om deras egna per-

spektiv, åsikter om ett fenomen och för att utveckla detta ytterligare skall jag samla in data 

genom intervjuer för att få fram de subjektiva och de personliga upplevelserna kring Hemvär-

nets verksamhet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Viktigt att tänka på när forskaren skall få fram ett resultat vid kvalitativa intervjuer är att in-

tervjuaren måste tänka på några aspekter som kan färga svaren eller hämma intervjupersonen 

vid mötet. För att intervjupersonen inte skall bli hämmad i sina svar är det viktigt att intervju-

aren använder samma språkbruk, gester och kroppsspråk som den motsatta personen har. Pa-

tel och Davidsson (2003) beskriver även att intervjuaren skall vara förberedd och ha en för-

förståelse kring fenomenet så att kunskapen finns hos forskaren innan den börjar med inter-

vjuerna. Detta ovan har beaktats under intervjuerna för att öka kvalitén i studien, förförståelse 

hade jag innan kring hemvärnet och des verksamhet, men skapade mig mer förförståelse inom 

detta område av tidigare forskning. 

Upplägget på intervjuerna var standardiserat med en låg strukturering. Detta genererar i att 

intervjuerna har samma tematisering och frågeställningar. Varje fråga ställs till alla respon-

denter utifrån denna mall. Frågeställningarna är formulerade så att respondenterna kan svara 

öppet och fritt och jag som intervjuare kan ställa följd frågor för att få mer tydligare svar på 

frågorna. Frågornas utformning kan observeras i intervjuguiden (se bilaga1). Intervjuguiden 

kommer ha en hög standardisering där tematiseringen i huvudfrågorna kommer vara desamma 

för alla. Detta leder till att jag kan lättare analysera det respondenterna svarar utifrån temana. 

Samtidigt under intervjuerna skall jag som forskaren kunna ställa delfrågor om respondenten 

inte svar  ordentligt på frågan eller jag anser ha missat något, därför valde jag att ha en låg 

strukturering för att kunna fördjupa sig ytligare om fenomenet i denna  studie. Denna metod  

som jag använder mig utav i studien kallas för en semistrukturerad intervju (Patel & 

Davidson, 2003).  

Intervju tematisering  

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att arbetet innan intervjuerna börjat skall omfatta ar-

bete som strukturerar upp hur intervjun ska gå till, få fram de frågor och temana som är utar-

betade från syfte och frågeställningarna. Tematiseringen som utformades blev sju stycken 

teman. Dessa sju teman är arbetsuppgifter/arbetsinnehåll, introduktion, karriärvä-

gar/utbildning, belöning, sociala relationer, ledare, övriga frågor. Tematiseringen grundas på 
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den tidigare forskningen som finns ovan om vad den frivilliga personalen motiveras av. Under 

varje tema finns det mellan tre till sju huvudfrågor och några hade delfrågor. I vissa tillfällen 

under intervjuerna krävdes ytterligare fler frågor för att få mer utförliga svar och en bättre 

förståelse och bild av svaren på huvudfrågorna. I formuleringen av huvudfrågorna och delfrå-

gorna strävade jag efter att skapa öppna frågor som skall gör att respondenterna svarar fritt på 

frågan utan att bli ledd. 

Innan insamlingen av respondenternas information och svar på intervjufrågorna, gjordes en 

pilotstudie. En pilotstudie är då man testar den teknik som forskaren samlar in information 

eller testar ett visst upplägg, denna pilotstudie ska då genomfördes på en grupp eller individ 

som har likheter med den ursprungliga gruppen som är tänkt att undersökas. Det som testar är 

kvalitén på intervjufrågorna och de teman som är gjorda för denna specifika studie (Patel & 

Davidson, 2003).  

Urval av intervjupersoner 

För att på ett tydligt sätt kunna få fram ett urval av intervjupersonerna valde jag att använda 

mig av, statistiskt urval. Trost (2010) beskriver att statistiskt urval är då man väljer två variab-

ler som har en betydelse för studien, sedan har det en effekt där man får en högre variation av 

de respondenter som ska delta i studien. De två variabler som valts ut och är relevanta för 

denna studie är: antal år i verksamheten och ort. Antal år har en betydelse då hemvärnssolda-

terna måste ha varit aktiva minst ett år i Hemvärnet, Norrbottensgruppen, och skapat sig en 

uppfattning och erfarenheter inom verksamheten så att det är lättare att komma med synpunk-

ter om verksamheten. Individ har hunnit var med på minst en övning och gått på introduktio-

ner och utbildningar av något slag. Detta underlättar för individen att komma med åsikter som 

besvarar syftet med studien. Den andra variabeln är orten och den har betydelse då Hemvär-

net, Norrbottensgruppen ansvarar över den södra delen av Norrbottens län. Därför valde jag ut 

respondenterna som bor i Luleå kommun. De respondenter som deltar i studien som är, frivil-

liga personalen, är placerade inom den södra delen av Norrbottens län. Dessa åtta responden-

ter fick jag fram genom en lista som administratören i hemvärnet tagit fram utifrån mina två 

variabler och sedan valde jag ut de åtta första individerna som befann sig på listan.   

Hemvärnssoldater har olika roller i verksamheten och befinner sig antingen i insatskompaniet 

som utför minst åtta övningar per år eller bevakningskompaniet som utför övningar fyra dagar 

per år. De är viktigt att få några respondenter från vardera grupp för att få en heterogen mål-

grupp som täcker fler och olika roller av hemvärnssoldater det vill säga den frivillig personal 
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som kommer från den frivilliga försvarsorganisation
4
 som har en specialiserad befattning och 

hemvärnssoldater som kommer direkt från en GMU
5
 (grundläggande militär utbildning).  

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att forskaren skall intervjua så många personer som 

krävs för att få så mycket information som besvarar studiens syfte. Antalet personer som skall 

delta i studien beror helt på hur syftet är och därför ska man inte intervjua för få personer då 

det kan bli svårt att generalisera studien, medan för många personer kan göra det flera ingåen-

de tolkningar och kan bli ett överflöd av repetitioner (Kvale & Brinkmann, 2009). För att få 

tillräckligt med information om vad som motiverar den frivilliga personalen att stanna i Hem-

värnet, Norrbottensgruppen, och för att hinna med att bearbeta materialet valde jag att inter-

vjua åtta personer som är frivilligt engagerade i Hemvärnet, Norrbottensgruppen. 

Alla åtta respondenter kontaktades via mejl (se bilaga 2) och de som inte hade mejl kontakta-

des via telefon. Den information som framkom i mejlet var en presentation av mig och det 

uppdrag jag fått av Hemvärnet, Norrbottensgruppen. Sedan framkom information om konfi-

dentialitet och samtycke där de fick välja att kontakta mig och boka tid för en intervjutid eller 

inte. De som kontaktat via telefon fick samma information som ingick i mejlet och de fick 

själva bestämma om de ville delta. När respondenterna hade bestämt sig kontaktade jag alla 

via telefon för att bekräfta tid och lokal. Om de var en tid som inte passade respondenterna på 

grund av deras civila arbete, kunde jag flexibelt ändra mitt schema för att det skulle passa alla 

respondenter så att det kunde delta i studien. Det blev inget bortfall bland respondenterna. 

Insamling av data 

Intervjuerna skedde i en av lokalerna som ägs av en frivillig försvarsorganisation som har ett 

samarbete med Hemvärnet. I denna lokal fick jag och respondenten sitta ostört och de flesta 

av respondenterna var bekanta med denna lokal där en del av den frivilliga personalen brukar 

samlas. I liknelse med Trost (2010) valde jag att intervjua ostört från telefoner, teknik och 

andra saker eller personer som kan störa i samtalet. Detta för att omgivningen har en viktig 

påverkan för att intervjupersonen skall känna sig trygga i min närvaro. Utifrån detta valde jag 

en plats som de flesta var bekant med, och där jag kunde ha tillgång till lokalen från morgon 

                                                 
4
 De frivilliga försvarsorganisationerna har kontrakt med hemvärnet där det utbildar och specialiserar individer 

inom olika områden som bilkåren, lottakåren m.m. Dessa individer skriver på ett kontrakt med Hemvärnet och 

Försvarsmakten där det lovar att utföra ett antal timmar per år för att öva som hemvärnssoldat i individens be-

fattning.  
5
 GMU är en grundläggande militärutbildning för de individer som vill vara enbart en soldat och kunna klättra 

inom Hemvärnets verksamhet. Medans den frivilliga försvarsorganisationen utbildar sina medlemmar till specia-

lister inom ett område. Men dessa två grupper blir tillsammans hemvärnssoldater inom Hemvärnet, fast med 

olika utbildningar som individerna är specialiserade på .  
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till kväll med tanke på att den frivilliga personalen har ett civilt arbete. Frågade varje inter-

vjuperson i början av intervjun om det var okej att spela in samtalet, ingen av respondenterna 

hade problem med att samtalet spelades in och diktafonen var inte till något problem under 

intervjuerna.  

Bearbetning av insamlad data 

Under intervjuerna spelades allt det respondenterna sa in på en ljudinspelare för att lättare 

kunna fokusera på andra saker som till exempel, intervjuguiden och vad respondenterna sa 

under intervjun. Efter detta valde jag att transkribera allt som spelades in under intervjuerna 

ordagrant, med undantag för skratt och pauser som valdes bor därför att dessa inte har någon 

betydande effekt i denna studie. Sedan markerades respektive intervjuutskrift med siffror och 

inte av respondenternas personuppgifter för att hållas till de etiska forskningsprinciperna. Ef-

ter transkriberingen användes meningskoncentrering av varje fråga i den tematisering som 

skapats i intervjuguiden (se bilaga 1). Detta gjordes för att lättare kunna sammanställa alla 

respondenters svar under tematiseringen. Detta för att  lättare kunna sammanställa responden-

ternas (delar) och ta slutsatser utifrån denna utvärdering som bearbetas i diskussionen och 

analysen (helheten).  

Att meningskoncentrera handlar om att organisera intervjutexter för att lättare kunna hantera 

den mängd information som kommit fram från intervjuerna. Bearbetningen av transkribering-

en från en intervju handlar om att forskaren drar samman intervjupersonens yttrande om ett 

fenomenet under frågeställningen, hela stycket skrivs om till ett mindre sammansatt stycke 

och som har en kortare formulering för att lättare koppla till helheten i resultat och analysen. 

Det Kvale och Brinkmann (2009) menar är att det är vikigt att behålla huvudinnebörden i det 

intervjupersonen menar till några meningar med samma innebörd från ursprungliga texten. 

Denna metod används i denna studie för att på ett strukturerat sätt inte tappa bort viktiga utsa-

gor, och kunna lättare koppla mellan delar och helheten för att få fram ett resultat och en ana-

lys som kopplas till tidigare forskning. 

Tillförlitlighet 

För att få en hög validitet i denna studie utgår intervjufrågorna efter en specialanpassad tema-

tiserad intervjuguide där frågorna är standardiserade med huvudfrågor och delfrågor som är 

kopplade till studiens syfte och tidigare forskning för att öka reliabiliteten och validiteten. I 

frågornas utformning har en öppenhet eftersträvats för att undvika att respondenterna färgas 

av ledande frågor. Denna utformning av en tematiserad intervjuguide har använts till alla åtta 
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intervjuer, för att försöka höja validiteten i studien. För att hålla den röda tråden har jag stän-

digt gått tillbaka och återkopplat till syftet för att se att materialitet av frågeställningarna i 

intervjuguiden uppfylls. För att  uppnå en hög validitet och uppnå så att man undersöker det 

som avser att undersökas och att syftet genomsyrar hela studien (Kvale & Brinkmann, 2009) 

har  intervjuerna utifrån tematiseringen spelats in av en diktafon och transkriberats för att inte 

mista någon viktig information som respondenterna nämner utifrån frågeställningarna.  

Etik 

Vid en intervjustudie skall en forskare se till att följa några etiska krav som gör att de sätts 

upp normer mellan forskaren och den individ som ska delta i studien. Dessa normer skall göra 

så att studien avgränsar och skyddar respondenten och får individen att känna sig trygg i stu-

dien som skall göras. För att uppehålla dessa etiska aspekter som Vetenskapsrådet (2002) har 

tagit fram måste forskaren följa fyra olika principer som ska prägla den studie man ska åstad-

komma. Dessa fyra principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet, och dessa etiska forsknings kraven präglar denna studie och nedan kom-

mer det att förklaras hur, utifrån de fyra principerna.  

Informationskravet handlar om att forskaren ska informera de som berörs och ska delta i stu-

dien om vad den handlar om, syftet med den och annan nödvändig information som bör näm-

nas så att individen förstår vad studien handlar om och hur den kommer att påverka personen 

som deltar. För att informera mina respondenter till att börja med skickades ett mejl ut (Se 

bilaga 2) till var och en av respondenterna för att varje individ skulle kunna ta del av informa-

tionen och välja om de ville delta eller inte. I detta mejl togs information om studiens syfte 

upp, samt  vart uppdraget kommer ifrån, varför detta ska göras, jag som ansvarar för denna 

forskning och i slutet informerades även om tider när studien ska utföras med intervjuerna och 

om de vill delta. Av dem jag inte fick svar på via mejl ringde jag upp och informerade om 

samma information som stod i mejlet och frågade om de ville delta i studien eller inte.  

Samtyckeskravet handlar om att ” deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan” (vetenskapsrådet, 2002, s. 9) och att de under studiens gång får avsluta 

sitt deltagande när de vill. Som jag nämnde tidigare i mejlet (Se bilaga 2) ställdes en fråga om 

de ville delta, samt vid telefonsamtalen tillfrågas respondenterna om de hade velat delta i stu-

dien och svaret respekterades.  
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Konfidentialitetskravet är den tredje principen och handlar om att informera respondenterna 

om individens uppgifter eller identitet inte kommer att nämnas i rapporten så att läsarna inte 

kan identifiera vem respondenten är som deltagit, samt att forskaren kommer bevara person-

uppgifterna under kontroll så att ingen annan person får tillgång till dessa (Vetenskapsrådet, 

2002). Denna information nämndes i informationsmejlet och vid varje intervju nämndes kon-

fidentialitetskravet. Efter intervjuerna och transkriberingen raderades alla ljudfiler och namn 

gavs efter intervjuutskrifterna med siffror för att kunna hålla reda på vem som hade sagt vad. 

Därefter har rapporten gåtts igenom för att säkerställa att inga uppgifter eller information kan 

kopplas till enskilda personer.  

Den sista principen, nyttjandekravet, handlar om att ” Uppgifter om enskilda, insamlade för 

forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Detta är beaktat, exempelvis har ljudin-

spelningar raderats för att säkerställa att de inte kan användas i andra sammanhang. 

.   
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Resultat 

Nedan presenteras resultatet utifrån den kvalitativa intervjustudien om vad hemvärnssoldater-

na tycker om Hemvärnet, Norrbottensgruppens verksamhet, vad som motiverar dem att stanna 

kvar och vad respondenterna tycker bör utvecklas för att öka deras motivation att stanna. Re-

sultatet presenteras utifrån de sju intervjutemana. Först kommer kort information om intervju-

personerna och varför de har motiverats att stanna kvar de år de har varit i Hemvärnet, Norr-

bottensgruppen. Sedan kommer resultatet att presenteras i sju teman, dessa teman är arbets-

uppgifter/arbetsinnehåll, introduktion, karriärvägar/utbildning, belöning, sociala relationer, 

ledare, övriga frågor. 

Allmänt 

De åtta intervjupersoner som deltog i undersökningen hade olika roller eller befattning som 

hemvärnssoldat. Sex stycken var med i insatskompaniet och två i bevakningskompaniet och 

tiden för dessa åtta hemvärnssoldater var i genomsnitt 9.5 år. Fyra av intervjupersonerna kom 

från frivilliga försvarsorganisationerna och resterande från GMU- utbildningen. Intervjuper-

son1 har varit medlem i verksamheten sedan ett år tillbaka och visste inte vilken befattning 

han hade i insatskompaniet. Intervjuperson två är gruppchef i insatskompaniet sedan fem år 

tillbaka. Intervjuperson tre har en befattning som menig i bevakningskompaniet sedan två år 

tillbaka. Intervjuperson fyra är fordonsförare i insatskompaniet sedan 11 år tillbaka. Intervju-

person fem är gruppchef och har varit med i Hemvärnet sedan slutet av 1990-talet och är idag 

med i insatskompaniet. Intervjuperson sex är hemvärnssoldat  sedan fyra år i insatskompaniet. 

Den näst sista intervjupersonen är en gruppchef i insatskompaniet sedan nio år tillbaka och 

den sista intervjupersonen är fordonsförare i insatskompaniet och har varit medlem i Hemvär-

net sedan år 1993. 

Generellt motiveras respondenterna av att det är roliga och utmanande uppgifter där de får 

utmana sig själv och får möta andra soldater som har samma intresse och där de får ha roligt 

tillsammans och göra det som tillhör det ”gröna livet”, alltså soldat livet. Några av responden-

terna nämnde även att de blev motiverade av att få delta i Hemvärnet då de kunde göra en 

samhällstjänst och göra en insats för att hjälpa andra om det skulle hända något som en 

skogsbrand. Ett citat från en av respondenterna som beskriver vad som motiverar hon/han att 

stanna i Hemvärnet, Norrbottensgruppen: 
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…Alltså jag tycker att det är fruktansvärt roligt, sen trivs jag med arbetsuppgifter-

na man har och sen träffar man alla roliga människor och gör intressanta övning-

ar… Sen har jag turen att ha en befattning där jag får peta och hålla koll på prylar 

och att man får ut någonting där jag kan påverka och hjälpa samhället. (Intervju-

person 2) 

Introduktion 

Bland respondenterna är det en varierande blandning på hur, om eller inte, man har gått en 

introduktionsutbildning. De respondenter som har varit med i Hemvärnet mer än tio år har 

mer eller mindre ”kastats” in i verksamheten där de har fått var nyfikna och lärt sig allt efter-

som och på eget initiativ utvecklas i verksamheten. Under denna tid var de ett helt annat sy-

stem än vad dagens hemvärn har, detta nämnde tre respondenter. Två av de respondenter som 

varit medlemmar mer än tio år upplevde att de nya hemvärnssoldaterna idag saknade informa-

tion och en tydligare introduktion. Detta till hur hemvärnssoldaterna klär sig i sina uniformer, 

använder utrustning  och hur man gör en uppställning, detta ansåg dessa respondenter brister i 

dagens introduktioner till det nya medlemmarna i verksamheten.  

Respondenterna som varit med fler än femår nämnder att de har fått introduktionsutbildningar 

för att gå igenom nya bestämmelser eller annan viktig information. Detta är dock olika bero-

ende på om hemvärnssoldaten kommer från den Frivillig Försvarsorganisationen eller från 

GMU- utbildningen, nämner respondenterna. Detta genom att det är en variation och olikheter 

mellan introduktionsutbildningar för de som kommer från den frivilliga försvarsorganisatio-

nen eller GMU- utbildningen nämnde tre andra respondenter. Detta enligt respondenterna 

ledde till olikheter mellan soldaterna i kunskap om soldatlivet, detta nämndes som ett problem 

att alla inte fått likadan introduktion. Det tyckte att alla ska få en lika helhetlig introduktion 

och fakta mellan GMU- utbildningen och den frivilliga försvarsorganisationen. 

Några av de respondenter som varit med i verksamheten mer än 3 år berättar att de har mycket 

kunskap från lumpen och utifrån detta kommer de ihåg de mesta när de började i Hemvärnets 

verksamhet och där de fick genomgå en introduktionsutbildning i Hemvärnet. Dessa tre re-

spondenter tyckte att introduktionen det fick var bra, rolig och mycket upprepningar från 

lumpen som respondenterna upplevde som bra. Men utbudet av en introduktion är varierande 

mellan dessa 8 respondenter. Ett citat från en av respondenterna: 

Det skulle ha varit bra med en introduktion till första övningen, beroende på vad 

man skall göra… om man säger så att man är nyinryckt så skulle man kunna ha en 

liten annan övning så man kommer igång på ett annat sätt, nu gick man ut på en 
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gång och ledarna förvänta sig att man kunde och skulle veta precis vad man skulle 

göra… kan berätta att jag gick ut som en yr höna och följde efter alla andra. (In-

tervjuperson 1) 

Denna respondent upplevde att hemvärnet skulle anordna en extra introduktion eller nybörjar-

grupp för att få en tryggare start in i övningarna för de som är nya medlemmar i hemvärnet. 

Respondenten ansåg att det gick för fort i övningstillfället och att han hade kunnat behöva 

stöttning den första dagen så att respondenten kunde få koll på läget då respondenten hade 

aldrig håligt på med detta innan.  

Arbetsuppgifter/Arbetsinnehåll 

Alla åtta respondenterna upplever att deras arbetsuppgifter i övningarna är lärorika, roliga och 

arbetsuppgifterna har utvecklats sedan den nya organisationsförändringen trädde i kraft. Detta 

har höjt deras engagemang och längtan till att fara på övningar. Fyra av respondenterna 

nämnde att Hemvärnet har börjat ställa högre krav på dem i övningar, då de upplevde att öv-

ningarna blev mer upp styrda och kontrollerade men samtidigt blev mer mjuka, det vill säga. 

att verksamheten lyssnar och öppna sig mer för medlemmarna. En av respondenterna beskri-

ver att arbetsuppgifterna är lärorika, samt att respondenten upplever en känsla av att trampa på 

samma ställe i gruppens utveckling vid övningar, att de inte får tillräckligt med utmaningar: 

…Det ställs större krav på mig nu än sen jag börja, jag tycker att jag har haft 

chansen att utvecklas i det jag gör, inte bara som forndornsförare eller en person i 

gruppen, utan även mig personligen genom åren... jag lär mig ju hela tiden...och 

det är en viktig faktor för mig, jag måste ju utvecklar också, visst ibland tycker jag 

också att vi står och stampar lite på samma ställe... beroende på var, vilken chef 

och bataljonschef vi har och vilken inriktning på det övningar vi skall göra... man 

pratar ofta om en fyra år cykel i en hemvärnssoldats liv. Man börjar på år 0 i 

grunder, att ta hand om sig själv och efter det stegrar man utbildningen, att man 

skall vara fullfjädrad och klara av sin uppgift i krig och så där... ibland tycker jag 

vi fortsätter att stå och stampar i början på år noll…(Intervjuperson 5) 

Den punkt som alla respondenterna nämnde som var bra var att de utmanas och utvecklas 

personligen i den befattning de har, men att det inte är löpande över hela övningstillfället utan 

bara korta tillfällen som citatet ovan försöker förklara. En av respondenterna nämnde att det 

kunde bero på att nya hemvärnssoldater kom till den nya gruppen och därför fick hela grup-

pen ”börja” om i sin utvecklingsprocess för att lära upp den nya medlemmen och att detta 

påverkade arbetsuppgiften och arbetsinnehållet: 
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Det kommer och går ganska mycket folk. I våran pluton har vi haft ganska mycket 

studenter och de stannar inte så länge. De studerar och sedan pyser de utomlands 

eller till annan ort för att de får jobb. så det blir ganska... Vi är ett gäng som har 

varit med från början men vi är inte så många som är med från allra första grun-

den. Jag önskar att ha en mer stabilare grupp, men jag vet att det är svårt och 

Hemvärnet vill ju ha mer människor som skall delta. (Intervjuperson 4) 

En annan önskan som fem av respondenterna hade var att få kunna öva mellan SÖF:n (särskilt 

övnings förband) och KFÖ:n (krigs förbands övning)för att uppehålla kunskapen kring deras 

arbetsuppgift så att kunskapen inte försvinner mellan övningarna och detta belystes av både 

de som var i insatskompaniet och bevakningskompaniet. Önskan var att få öva mer på den 

befattning som respondenterna besatt, exempelvis att kunna ha en helg där man övar på ter-

rängkörning, karta och kompas eller tränar på uppställningar, detta var respondenternas öns-

kemål.  

Väl definierade och avgränsade arbetsuppgifter i sin befattning 

Här är det blandade åsikter kring denna punkt men fyra av respondenterna upplever att deras 

befattning är väl definierad och avgränsad då det har förändrats till de positiva efter den nya 

organisationsförändringens om skedde för ca två års sen då det nya GMU- systemet träde i 

kraft. Sedan tycker en respondent att de skall förlita sig på gruppchefen som vägleder dem i 

deras befattning och den övning som skall utföras, därför tycker respondenten att det inte 

finns några tveksamheter för vad man ska göra på övningarna eller i befattningen. De andra 

tre respondenterna upplever att deras arbetsinnehåll har en svag definition och avgränsning 

för vad deras befattning innebär och en avsaknad av beskrivning i pappersform. Responden-

terna beskrev att början av tiden i Hemvärnet var förvirrad då man inte visst eller fick förkla-

rat vad befattningen eller övningarna innebar då de saknade information.  

Det är bra om man skulle kunna ha en tydlig ram så att man själv vet vad man kan 

klara av och vilka krav som ställs på mig, så att man skall vara förberedd för upp-

giften...(Intervjuperson 1) 

Jag tycker att det är lite flummigt för vad jag skall göra, för det vet inte jag riktigt. 

Jag vet att jag har en grupp som jag tar hand om och ser till att dem skall göra vis-

sa saker. Men ah... jag tycker att det är lite svårt och jag vet inte vad som ingår i 

mina arbetsuppgifter. Jag har inte fått på ett papper där det står vad jag skall göra 

för den befattning som jag har. Jag saknar en beskrivning och nu blir det som att 

man gör lite saker under en övning men jag vet inte om det är rätt eller 

inte.(Intervjuperson 5) 
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Arbetsinnehållet i arbetsuppgifterna 

Tre av respondenterna tycker att de har ett stort inflytande på arbetsuppgifterna och detta på 

grund av att de har en ledarroll men också  har mål och en ram att följa. De andra fem respon-

denterna som inte har en ledarroll tyckte inte att de hade något inflytande på deras arbetsupp-

gifter utan att de bara fick en order och utefter det följde och löste uppgifterna. Men respon-

denterna nämnde att de var nöjda med denna situation och kände att de var deras roll som 

hemvärnssoldat. En av respondenterna nämnde att de tillhörde den roll man fått i Hemvärnet, 

att man ska lyda gruppbefälen. En annan respondent nämnde att man kan påverka arbetsinne-

hållet om man inte känner att man orkar eller inte har kunskap kring uppgiften. Ett annat öns-

kemål var att kunna få påverka övningarna i planeringsskedet för att kunna påverka innehållet 

innan övningarna. 

Njaa det skulle jag inte kunna säga att jag har någon inflytande i min arbetsuppgift 

vid övningar, men det är inget jag kräver heller... alltså... utan jag är ju en vanlig 

soldat så det är ganska skönt att få slippa ta så himla mycket ansvar ibland faktiskt. 

Men samtidigt får man ju frihetan att lösa uppgiften många gånger. Så både ja och 

nej skulle jag kunna säga.(Intervjuperson 6) 

Arbetstakten i arbetsuppgifterna  

Alla respondenterna nämnde att man inte kunde påverka arbetstakten i övningarna, men detta 

på grund av att övningarna är under en så pass kort tid, de ansåg att det inte heller var till nå-

got problem utan tillhörde själva processen i övningstillfällena. En av respondenterna svarar 

så här:  

… Ne den kan man ju inte alltid påverka, det är bara att gilla läget, för det kan ju 

vara snabba lägen. Men om det finns chans för vila så måste man ta den, finns det 

tio minuter för att sträcka ut och vila, så det ligger på eget ansvar, eller att man 

säger till chefen att man behöver fem minuter till annars hinner man inte med… 

(Intervjuperson 5) 

Stimulerande och omväxlande arbetsuppgifter 

Alla tycker att uppgifterna är stimulerande och omväxlande då övningarna är så pass sällan 

per år. Men fyra av respondenterna tycker att vissa saker bör förbättras för att övningarna ska 

vara stimulerande och omväxlande exempelvis samarbetet mellan grupperna och befattning-

arna, antal dagar vid övningar och att lång väntan på andra grupper skall planeras om. Denna 

respondent nedan vill öka flexibiliteten mellan befattningarna och grupper så att enskilda in-

divider kan hjälpa till fast det inte står i deras befattning, detta ville respondenten för att öka 

omväxlingen i arbetsuppgifter. 
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Man har olika befattningar och kan inte titta i stupröret… nu är min befattning så 

här och då har jag gjort min uppgift som är till min befattning… utan man måste 

öka samarbetet vidare mellan grupperna, och det har att göra med grupp och plu-

ton och kompani och det handlar om tänket, att ledaren vet att det finns alla möjli-

ga befattningar. Ett exempel om man ska göra en eldpostlista till exempel och det 

är kväll, den som gör den då måste se vilka människor som finns med olika befatt-

ningar med olika vilotider och se till att använda alla.(Intervjuperson 3) 

En annan önskan från en respondent var att öka dagarna för bevakningskompaniet så att öv-

ningstillfället inte bara var en gång per år utan två som insatskompaniet för att uppehålla sti-

mulansen och kompetensen. Två respondenter från insatskompaniet ville också öka antalet 

övningsdagar för att de tyckte att övningarna var alldelens för sällan. Sedan tyckte två av de 

andra respondenter att de ibland var för långa pauser på vissa övningar då det får vänta på 

andra grupper för att slutföra uppdrag eller olika uppgifter. Det nämnde även att de förstod 

varför de ibland blev sådana pauser men ville dock att planeringen skulle bli bättre från ledar-

na så att övningarna flyter på och blir mer stimulerande.  

Karriärvägar/Utbildning 

Sju av respondenter nämnde att de inte känner sig verken under- eller överkvalificerad för den 

befattning och de arbetsuppgifter de har i verksamheten. Det nämner fördelar som att de kan 

säga till när de inte är trygga i att utföra en uppgift för att de inte gjort det tidigare och utifrån 

de löser gruppen det tillsammans där de kan ge och ta för att lära varandra. Medan en av re-

spondenterna känner sig överkvalificerad för övningar som görs i insatskompaniet och önskar 

att Hemvärnet, Norrbottensgruppen skulle kunna höja nivån på uppgifterna. 

Man måste ha en bas först, men sen skall man efter att man ska blivit duktigare och 

duktigare kunna lösa svårare uppgifter. Sedan om man vet att folk klarar av att 

sova i tält ska man kanske skicka ut dem utan tält någon gång och utmana och se 

om de klarar det då... Just för att vi ska kunna utvecklas som hemvärns soldater. 

(Intervjuperson 6) 

Sju av respondenterna nämner även att de inte saknar någon utbildning idag, för att det har 

fått den utbildning som kräver den kompetensen för den befattningen. Medan en annan re-

spondent som bara varit med i ett år och gått GMU, nämner att information om vidareutbild-

ning inte nått fram till denna person och att respondenten gärna hade velat få ta del av den 

informationen om vidareutbildningar för att kunna utveckla sig i sin befattning.  
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Avancemangsmöjligheter/ Specialiseringsmöjligheter 

Alla respondenterna nämner att det finns avancemangs- och specialiseringsmöjligheter i vissa 

befattningar i verksamheten om man har behörighet för att utveckla sig. Men sex av respon-

denterna var inte intresserade idag av att byta befattning eller utveckla sig, utan var nöjda med 

den befattning de hade. Olika anledningar var att de inte har tid då utbildningar är några dagar 

eller att de bara var nöjda med sin befattning. En annan respondent berättade att de var viktigt 

för han/hon att de skulle finnas en möjlighet att kunna utvecklas uppåt eller åt sidorna som 

hemvärnssoldat, ifall intresset för den rådande befattningen blev ointressant, men samtidigt 

kunna fortsätta i verksamheten. De andra två respondenterna har varit med i tre år i verksam-

heten och hade en önskan att antingen specialisera sig till gruppbefäl eller avancera sig till en 

specialist men var fortfarande osäker eller visste inte om de var behöriga. 

De respondenter som kom från de frivilliga försvarsorganisationerna kunde utbilda sig vidare 

inom den specialistbefattning de hade, men ingen var idag intresserad av detta utan nöjde sig 

med var de stod idag. En av dessa respondenter nämnde att det inte fanns någon möjlighet att 

avancera eller specialisera sig inom Hemvärnet utan bara i den frivilliga försvarsorganisation 

de tillhör och det tyckte denna respondent var tråkigt då en hemvärnssoldat som gått GMU- 

utbildningen kan utvecklas i en högre befattning i Hemvärnet, Norrbottensgruppen. Slutligen 

så tyckte alla respondenterna att de utvecklats som individer där de fått lära sig något nytt och 

använda sina erfarenheter och kunskaper på övningarna. Två citat om hur individernas ut-

veckling och trivsel på övningar: 

Man lär sig väldigt mycket om sig själv, inte bara de fysiska, hur mycket man or-

kar och tål, hur långt man kan sträcka sig, man kan ju experimentera och byta 

grupp... (Intervjuperson 4) 

Oh…  Jag det får man verkligen, det tycker jag. För mig har det gett… det har 

alltså get en självständighet och en utvecklingsmöjlighet av allt det man gör där 

man har blivit utbildad, kursat, övningar och körningar och olika möteskonstella-

tioner man har gjort, det har gett jätte mycket som man kan ta med i det privata 

arbete jag har idag, så för mig har det get jätte, jätte mycket. (Intervjuperson 8) 

Belöning 

Alla respondenterna berättade att den ekonomiska ersättningen (SIG- ersättningen och befatt-

ningspengen) motiverar respondenterna till en viss del att stanna i verksamheten. Men alla 

respondenterna nämner till en större del att det är andra faktorer som påverkar deras fortsatta 
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medlemskap i Hemvärnet, Norrbottensgruppen. Ett citat från en av respondenterna om hur 

den ekonomiska ersättningen motiverar en att stanna i verksamheten: 

Betydelse har den, men för mig personligen är det känslan av att jag får göra nå-

gonting, bidra på nå sätt för kollektivet och samhället, det är en ganska stark driv-

kraft. Men jag ska inte sticka under stolen att det är bra att få en ersättning och en 

belöning så att säga. Om den inte hade funnits då hade  jag nog fortsatt i alla fall, 

men om jag hade håligt på så här länge, de kan jag ju inte svara på. (Intervjuper-

son 6) 

Fyra av respondenterna nämner att det nya systemet har en större betydelse och motiverar 

dem mer att komma på övningarna då man i princip inte går i förlust när de är aktiva i verk-

samheten. Detta nämner respondenterna då de förklarar att man inte förlorar på den ekono-

miska delen då de kan planeras in varje år vilka dagar de kan ta semester för att delta på öv-

ningar. Utifrån detta säger en respondent att dennes intresse har ökat då vetskapen om när 

övningar är leder till möjlighet till planering och mindre ekonomisk förlust från det civila ar-

betet. Sedan beskriver tre andra respondenter att det inte har en större betydelse hur mycket 

ekonomisk ersättning de får för att det är andra faktorer som spelar en större roll för att re-

spondenterna ska stanna kvar i verksamheten. Respondenterna nämnde även att erkänsla och 

beröm har en större motivationsfaktor och uppskattas mer av respondenterna där ledarna kan 

berätta och vara ärliga mot soldaterna om vad som är bra och dåligt i det respondenterna gör 

på övningarna.  Två citat från respondenterna: 

…den direkta feedbacken uppskattar jag mest, att någon säger att jag har löst upp-

giften direkt och bra, för att orka med... man behöver ju höra efter fyra dygn att 

man göra bra för att man är fysiskt trött och vid uppmuntran blir man motiverad. 

Jag önskar dock att man kunde få mer bekräftelse både den bra och dåliga, för att 

kunna fortsätta utvecklas som individ...(Intervjuperson 7) 

… här får man veta direkt när man gör bra eller dåliga saker… Gubbarna i grup-

pen kan säga åt mig och säger ”Gör om gör rätt”, sen är det inge mer med det och 

det uppskattar jag… Och då uppskattar jag mer när jag får positiv beröm, för man 

vet att de är ärliga när de kommenterar det man har gjort. De är en ärlighet och 

den direkta feedbacken som jag gillar och uppskattar i Norrbottensgruppen… Om 

jag inte får feedback kan jag inte utvecklas eller riskera säkerheten, så raka puckar 

är bra, men det ska vara åt båda hållen. (Intervjuperson 3) 

Andra saker som respondenterna nämnde som belönade deras prestationer är deras befatt-

ning och att de får engagera sig i verksamheten och att de gör en insats för samhället. En 

annan belöning som är uppskattad från gruppcheferna är att de får feedback från utvärde-
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ringarna. Både att Hemvärnet, Norrbottensgruppen vill att deltagarna skall utvärdera öv-

ningarna och utbildningarna, och att ledarna får ta del av utvärderingarna och se vad som 

är bra och dåligt. Belöning som medaljer och möten där de kan komma med åsikter om vad 

som saknas eller bör förbättras är motivationsfaktorer som några av respondenterna näm-

ner. Nedan citeras en respondent om belöning och vad som motiverar deras engagemang: 

Ja men man får ju uppskattning från utvärderingarna som soldaterna brukar svara 

på när de har gått kurs eller övningar. Sedan brukar jag bli inbjuden på möten som 

jag egentligen inte ska vara på, så måste det ju betyda att man har gjort någonting 

bra ifrån sig och är bra på någonting från min sida. Så det är ju en viss uppmunt-

ran tycker jag. Men det jag uppskattar mest är att få var med att delta med andra 

och gör övningar. (Intervjuperson 2) 

Utvecklingsområden inom belöningssystemet 

De förändringar tre respondenter tyckte de skulle göra med belöningssystemet var att utveckla 

så att hemvärnssoldaterna kan få betalt under helger då man gör hemortsutbildning, då de kan 

förlora arbetstid från det civila arbetet om den frivilliga personalen arbetat skift i deras civila 

arbete, nedan citeras en av respondenterna om vad som bör utvecklas i den ekonomiska er-

sättningen. En av respondent nämnde att en hemvärnssoldat skall kunna få betalt under helger 

med en högre ersättning, så att man kan förlora arbetstid från det civila arbetet om de arbetar 

skift, detta skulle motivera han/hon mer att utveckla kompetensen och engagemanget. Så här 

lyder citatet: 

Om vi ska ha karta och kompass en lördag tror jag man får 72 kr för en dag och 

jag som jobbar helger förlorar så mycket mer pengar än bara den summan, man 

får som hela tiden bevaka om man tar ledigt, får man ersättning eller SGI. Får man 

arbetsgivareintyg skall det inte vara några problem, och då får man jobba för att 

kunna få det, och det tycker jag inte riktigt att det ska vara, jag tycker det ska räk-

nas in även fast man gör en hemortsutbildning. Det skall finnas en slags premie för 

att man skall kunna åka på de utbildningarna, inte bara för SÖF eller 

KFÖ.(Intervjuperson 5) 

Ett annat utvecklingsområde inom den ekonomiska ersättningen som en av respondenterna 

tyckte bör utvecklas för att öka motivationen hos de nya medlemmarna att stanna kvar, var att 

utveckla KFÖ-systemet då en ny hemvärnssoldat skriver på kontraktet under sommaren och 

kunna få den första belöningen trots att den nya har spräckt kontraktet med åtta övningsdagar, 

citatet från intervjuperson 7: 

Det enda jag tycker de borde fixa till är att man kan ta ut halva beloppet om man 

som nyrekryterad personal är kontrakterad på åtta dagar, men har börjat på som-
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maren i Hemvärnet skall kunna få halva befattningspengen, men det tycker jag 

bara ska gälla det första året... (Intervjuperson 7) 

Övergripande kände sig alla respondenter uppskattade och värdefulla för verksamheten och 

för de prestationer som de gör på varje övningstillfälle, detta nämner fem av respondenter-

na att det sker på lokal nivå av gruppchefer och deras gruppmedlemmar. Tre av responden-

terna nämner att de känner att de får uppskattning då cheferna vill lyssna på vad de har att 

säga om verksamheten och att cheferna tar till sig det respondenter har att säga och för det 

vidare upp i verksamheten. Två respondenter känner sig uppskattade när de får utföra ut-

värderingar vid övningarna och utbildningarna, då de får en känsla av att verksamheten vill 

veta deras åsikter och vill utvecklas.  

Sociala relationer 

Sju av respondenterna upplevde att stämningen och gemenskapen är mycket bra i deras grupp 

där de kan föra dialoger, ha kul tillsammans och hjälpa varandra vid övningar utan problem. 

En av respondenterna upplevde sig lite utanför, och inte hade kommit in i gruppen för att re-

spondenten än så länge var så pass ny och att det träffades så pass sällan vid övningar. Ett 

citat från intervjuperson åtta som berättar om sin grupps stämning: 

Gruppen och alla andra i Hemvärnet tycker jag är kamratlig, stödjande, positiv och 

nu utgår jag därifrån vart jag befinner mig i den gruppkonstellation, sedan är den 

lyhörd, skit kul och ett engagemang som man inte ser på många ställen. (Intervjuper-

son 8) 

Fem av respondenter nämner att Hemvärnet, Norrbottensgruppen inte gör aktiviteter som 

främjar gemenskapen utöver övningarna som sker två gånger per år. De andra aktiviteterna 

utöver övningarna är det den frivilliga försvarsorganisationen eller grupperna själva som an-

ordnar träffar. Två av dessa fem respondenter som nämndes ovan har inte alltid tid att ses ut-

över övningarna då tiden inte räcker till. Medan resterande av respondenterna ville träffas 

utöver övningarna i den grupp de tillhör i Hemvärnet, Norrbottensgruppen. Respondenterna 

nämnde att de gärna ville att kompanichefen eller gruppchefen skulle anordna träffar eller 

roliga tillställningar där man kan göra några aktiviteter utöver övningarna för att främja ge-

menskapen mellan och i grupperna.  

Ledare 

En bra ledare för respondenterna var att ledaren kunde både ska ge och ta, ha en bra förmåga 

att fördela arbetsuppgifter, kunna ta utmaningar och ta obekväma beslut som är bra för hela 
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gruppen. Ledaren ska även vara positiv, peppande, tydlig och kunna vara rak åt båda hållen 

även om det är positiva eller negativa situationer. Respondenterna nämnde även att en ledare 

ska vara synlig och lyhörd i gruppen. Andra egenskaper som stabil värdegrund, agera själv-

ständigt och ha tydlighet i de uppgifter som delegerades ut och sätta upp mål som är tydliga  

men samtidigt ta ett steg åt sidan nämndes som viktiga för respondenterna i ett bra ledarskap. 

När frågan ”Tycker du att Hemvärnet har dessa ledare? ” ställdes gav respondenterna blanda-

de svar. Alla sa att man mer eller mindre har dessa ledare, men att det finns ledare i verksam-

heten som enligt respondenterna inte alls har dessa egenskaper som nämns ovan. En av re-

spondenterna tyckte att alla ledare han stött på var mycket trevliga och kunniga, medan de 

resterande sa att det fanns både bra och dåliga ledare i verksamheten. Fem av respondenterna 

upplevde att den närmsta gruppchefen var en bra ledare, som bekräftade individernas önske-

mål om en bra ledare. Medan resterande tre var lite missnöjda med deras närmsta chef till en 

viss mån. Nedan citeras två av respondenterna om Hemvärnet, Norrbottensgruppen har dessa 

ledare som motiverar respondenterna: 

Njaa… nej det tycker jag inte. Visst finns några såna som har dessa krav, men jag 

ser lite granna att man som ledare i Hemvärnet ser bara sina uppgifter och det som 

faller utan för detta får någon annan ta, flexibilitet är ju också ett ledarskaps ord 

och det har inte så många ledare som jag träffat inom  Hemvärnet, lite stuprörstänk 

hos en del. (Intervjuperson 6) 

Nej det tycker jag inte, Hemvärnet kommer ju aldrig kunna göra så att alla ledare 

kommer ha de kunskaperna, för det är ju oftast de personliga egenskaperna som det 

är fel på. Men jag tycker att det är viktigt att man kan utvärdera varandra som le-

dare, så att ledarna kan få en uppfattning om sitt ledarskap och kunna utvecklas. 

(Intervjuperson 4) 

Instruktioner 

Fem av respondenterna upplevde att deras närmaste ledare gav dem bra och tydlig informa-

tion om vad uppgiften och övningen skulle innebära. Dessa respondenter kände sig trygga av 

den information de fick, oftast fick de en tidsram och målet med uppgiften där ledaren gav 

dem utrymme att lösa uppgiften själva. Tre av respondenterna upplevde att deras ledare oftast 

gav dem tvivelaktig information som ständigt förändrades av cheferna ovanför deras grupp-

chef. Sedan nämnde en respondent att han var missnöjd med sin chef som inte på ett tydligt 

sätt vidarebefordrade viktig information för att utföra den uppgift som skulle slutföras. Nedan 

citeras två av respondenterna om vad de tyckte att deras ledare kunde instruera om vad de 

skulle göra på övningarna: 
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Men jag tycker våran chef är dålig på att vidarebefordra uppgifter till oss, han har 

ingen tydlighet... Det blir som ganska mycket missförstånd när all information inte 

kommer ut, blir så onödigt. (Intervjuperson 7) 

…i överlag tycker jag inte att min ledare kan delegera så mycket, för jag vet inte 

alltid vad jag ska göra... Det Hemvärnet hade kunna göra bättre är att kommunika-

tionen i hierarkin bli bättre, så att kedjan av alla ledare ska ge tydligare informa-

tion. (Intervjuperson 5) 

Kommunicera 

Övergripande upplevde respondenterna att de kan kommunicera till en viss del med ledarna 

och att ledarna kan peppa och stötta om det skulle uppstå problem eller andra saker som gör 

att det inte kan fortsätta övningen eller inte kan göra klart uppdraget. En av respondenterna 

nämner dock att hans ledare ofta har en envägskommunikation vid övningar och då upplever 

respondenten att det blir mycket missförstånd och problem då de inte kan prata och försöka 

förstå varandra.  

Sammanfattning 

Många av respondenterna nämnde att de skulle trivas i en frivillig verksamhet, ska arbetet 

göra skillnad för andra i samhället för att de ska engagera sig i verksamheten, engagemanget 

ska vara värdefullt och betydelsefullt för någon annan för att arbetet ska vara motiverande. 

Det nämndes även att verksamheten skall vara i behov av de som engagerar sig i verksamhe-

ten och att de frivilliga medarbetarna får höra och känna detta. Sedan skall den frivilliga verk-

samheten ha förväntningar och krav på individen som är frivillig men samtidigt ska det vara 

enkelt att få vara med i verksamheten utan tvång. Andra saker som nämndes var att verksam-

heten de arbetar frivilligt för ska ge klara och tydliga direktiv och befattningar så de vet vad 

deras befattning innebär och vad som krävs av en, samt kunna få ha medinflytande i verksam-

heten. Sedan nämndes även respondenterna att engagemanget och arbetet skulle vara roligt 

och intressant så att de utvecklades i verksamheten.  

Respondenterna hade olika upplevelser om vad som var viktigt för att de skulle stanna och 

trivas i en frivillig verksamhet. Men det flesta tyckte att Hemvärnet, Norrbottensgruppen lev-

de upp till de som sades ovan. De intervjupersoner som hade varit med längst nämnde även att 

de inte hade fortsatt engagera sig i verksamheten om Hemvärnet, Norrbottensgruppen inte 

hade lyssnat och uppfyllt deras krav. Två av respondenterna hade inte fått någon speciell upp-

fattning kring om verksamheten levde upp till deras förväntningar då de bara varit med mellan 

1 och två år då de bara deltagit mellan fyra till åtta dagar i verksamheten på övningar.  
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Utvecklingsmöjligheter för att öka motivationen att stanna 

Alla åtta intervjupersonerna upplevde att verksamheten bör utvecklas då det kan motivera 

deras engagemang, locka fler att stanna och öka sitt intresset i verksamheten, förbättrings om-

rådena sammanfattas nedan. Sex av respondenterna nämnde dock att Hemvärnet, Norrbot-

tensgruppen har utvecklats till de positiva då dessa respondenter kände mer motivation att gå 

på övningarna de senaste åren efter KFÖ- systemet, medan de andra två inte hade varit med i 

det gamla systemet och inte kunde komma med några synpunkter på det nya KFÖ- systemet. 

Utvecklingsområdena är, gemenskapen utöver övningarna, övningsaktiviteterna och de nyre-

kryterade: 

Gemenskapen, tre av respondenterna nämnde och belyste att man skall värna om gemenska-

pen i och utanför övningstillfällena, det respondenterna menade var att man skulle göra aktivi-

teter för att få lära känna varandra mellan plutonerna och kompanierna. De kände ett behov av 

att få veta vad andra gör och få en bättre gemenskap mellan och inom grupperna. 

Övningsaktiviteter, vid övningsaktivteter tycker tre av intervjupersonerna att det ska vara mer 

varierande aktiviteter där det specifikt inte är bara att lära sig skjuta, utan övningstillfällen 

som är specifika för den befattning de besitter, att man får köra lastbil för att uppehålla kom-

petensen och får göra det som de tycker är roligast. En annan av respondenterna som har varit 

med i fyra år nämnde att övningarna skall vara mer aktiva och utmanande då de har varit med 

en längre tid och kommit in i verksamheten.  

Man kanske ska satsa på lite varierande saker och det kan locka fler att stanna 

också. (Intervjuperson 5) 

De nyrekryterade, Tre av respondenterna nämnde att man bör ta hand om de nyrekryterad 

direkt när de kommer in i verksamheten, tills de nya förstår sig på kulturen, reglerna och vad 

övningarna innebär. En av respondenterna nämner att de är en stor verksamhet med många 

seder och mycket nytt att lära sig, de som inte kommer från värnplikten direkt förstår inte allt 

och kan behöva stöttning av gruppchefen så det känner sig tryggare och välbemötta. 

Viktigt att gruppcheferna har en nära kontakt med de nya så länge de är medlem-

mar, så den nya känner sig värdefull och får koll på läget . Är man grön och ny kan 

man behöva det extra stödet för att behålla de nya (Intervjuperson 8) 

Dessa tre respondenter nämnde även att de nya snabbt skall få den befattning som de ansökte 

om. Två av dessa respondenter har varit med i Hemvärnet upp till två år, den ena responden-

ten var inte riktigt nöjd med den befattning den har och den andra respondenten hoppades på 
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att få en högre befattning . Sedan nämnde intervjuperson 1, att den utbildning och introduk-

tion den gick i början kunde förbättras: 

En bättre utbildning i början som är lugnare  så folk som mig hinner med. Det jag 

gjorde var ganska häktiskt, utbildningen var jobbig och långa dagar… kommer 

man direkt från lumpen är det inga problem att göra detta… (intervjuperson 1) 

Sju av respondenterna nämnde att de kommer att stanna kvar i verksamheten om fem år, 

om inte någonting händer dem. Exempel på faktorer som kan leda till att respondenterna 

lämnar verksamheten är: flytt till en annan stad p.g.a. jobb eller skola och att den fysiska 

och psykiska förmågan inte kommer att vara stabil eller att tiden inte kommer att räcka till. 

En av respondenterna nämner att den inte kommer att stanna kvar i verksamheten på grund 

av flytt till en annan stad och därför kommer denna person säga upp sitt kontrakt till Hem-

värnet, Norrbottensgruppen. Varför andra frivilliga medarbetare slutar i verksamheten 

trodde respondenterna var på grund av att de som slutat förlorat många andra i sin grupp, 

inte känner någon eller att tiden inte räcker till då det civila arbetet och barn prioriteras och 

av personliga skäl som sjukdom eller ålder. En annan respondent tycker att det: 

.... kan nog vara för att man icke får konstruktiv kritik och att människor säkert 

lessnar när man inte får rätt information av chefer… Sen måste de ge meningsfulla 

uppgifter och koppla till ett grupparbete där allt är meningsfullt. Det skall vara re-

ella uppgifter, om inte då kommer jag bli less. (Intervjuperson 3) 
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Analys 

I detta avsnitt kopplas det empiriska resultatet som tagits fram i denna studie och den tidigare 

forskningen ihop utifrån den tematisering som gjorts i resultatdelen, men i denna del analyse-

ras bara sex av temana, inledning och övrigt har därför inte någon koppling till tidigare forsk-

ning. Här diskuteras de delar ur resultatet som stämmer överens med tidigare forskning och de 

delar som inte stämmer överens mellan resultat och tidigare forskning.  

Introduktion 

Om respondenterna har fått en introduktion till verksamheten och till övningar är varierande 

beroende på när man börjat i verksamheten och om de som hade gått lumpen innan de började 

i den frivilliga verksamheten. Det som Lindemark och Önnevik (2006) nämner är att en intro-

duktion motiverar och lättare sätter in den nya medlemmen i arbete och gör att denne lättare 

förstår organisationen. En av respondenterna som bara varit med ett år i verksamheten nämn-

de att verksamheten skulle utvecklas en introduktion till SÖF:n eller mjukstart för en som är 

ny i verksamheten, de nya skall inte bara kastas in i en övning för det kan lätt skrämma bort 

de ny rekryterade. Utan ge en förklaring och en introduktion om vad som ska göras på öv-

nings tillfällena. Andra fördelar som Lindemark och Önnevik (2006) tar upp med en välplane-

rad introduktion till övningar för den nya personalen är att det lättar förstår vilka förväntning-

ar och krav det finns på individen och kan lättare sätta sig in i arbetsuppgifterna. I denna stu-

die var det bara två som tyckte att en introduktion till den första övningen borde utvecklas för 

att lättare komma in i verksamheten.   

Arbetsuppgifter/Arbetsinnehåll 

Vad som övergripande motiverar samtliga respondenterna att stanna i verksamheten, är gi-

vande och roliga arbetsuppgifter där de får göra intressanta och lärorika uppgifter och får 

hjälpa andra människor om olyckor eller krig skulle inträffa i dagens samhälle. Det nämndes 

även att de utmanas till en viss mån i övningar, men att det kan bli en del ”dötid” på övning-

arna. Stabbins (2009) nämner i sin studie att en frivillig engagerad personal motiveras att 

stanna i en verksamhet då de kan göra en insats att hjälpa andra med sin kompetens och det 

stämmer överens med vad respondenterna nämnde. Sedan att verksamheten har utmanande 

arbetsuppgifter höjer motivationen och kreativiteten i arbetet nämner Amabile et al. (1996) 

och detta upplevde respondenterna som varierat inom Hemvärnet ,utmanande och ibland hade 

de bara dötid i övningarna. Att övningarna bara sker två gånger per år var något som gjorde 
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att de blev osäkra på deras kompetens främst hos respondenterna som kom från bevaknings-

kompaniet som bara övar en gång per år.  

Utifrån de resultat som kom fram under definierade och avgränsade arbetsuppgifter är svaren 

ganska olika mellan respondenterna. Det flesta av respondenterna upplevde att deras befatt-

ning var väl definierad medan tre tyckte inte detta. Lindemark och Önnevik (2006) beskriver 

att det är en viktig del att formulera och beskriva vad befattningen skall innehålla. En tydlig-

het i befattningen ökar förståelsen och motivationen i det individen gör i verksamheten speci-

ellt för de som är nya för att snabbare komma in i organisationen. Det flesta av respondenter-

na upplevde också att de har inflytande i sina arbetsuppgifter detta berodde även på vilken 

befattning de hade i verksamheten, det som inte hade någon ledarroll upplevde en lågt infly-

tande på arbetsuppgifterna och hur lång tid det skulle ta. Men de tyckte ändå de var okej med 

tanke på den befattningen de har. De som Stabbins (2009) nämnde var att frivillig personal 

skall ha ett högre inflytande och frihet i sitt arbete där de kan bestämma över sitt område och 

arbetstakten, men i detta fall verkar respondenterna nöjda med att de inte har alltför mycket 

inflytande på arbetsområdet och i arbetstakten, dock fanns önskan om att få delta i planerings-

skedet innan övningarna där de kan få påverka vad de skall öva på.  

Karriärvägar/Utbildning  

Sju stycken av respondenterna upplever att det är välutbildade för sin befattning och ifall det 

inte kan något hjälps de åt och lär varandra eller går en utbildning. Så dessa respondenter 

nämner att de inte saknar någon utbildning. Abrahamsson et al. (2002) beskriver även att ut-

bildningar ökar produktiviteten och motivationen, men ovan nämnde respondenterna att de är 

nöjda. En av respondenterna nämnde dock att den är överkvalificerad för sin befattning och 

vill ha mer utmaningar på övningar och kunna avancera med svårighetsgrader. 

Alla respondenter nämner att de på något vis kan avancera eller specialisera sig i verksamhe-

ten, dock är det lite svårt för de som är från den frivilliga försvarsorganisationen att klättra in 

inom Hemvärnet. Luping (2011) menar att avancemangsmöjligheter och specialiseringsmöj-

ligheter motiverar och attraherar frivillig personal att stanna i verksamheten, sex av respon-

denterna nämner är att de är nöjda med sin position idag och än inte vill utvecklas. Två av 

respondenterna ville dock utvecklas men var osäkra och visste inte om de var behöriga. Sist 

nämnde alla respondenter att de utvecklas som individer, får lära sig att använda sin kompe-

tens samt känna sig behövd och detta är en viktig faktor för att behålla motivation. Detta me-
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nar Hackman och Oldham (1976) att arbetsuppgifterna ska vara meningsfulla och att indivi-

derna utvecklas, får ta ansvar och ha kompetens som används. 

Belöning 

Alla respondenter nämnde att den ekonomiska ersättningen till viss mån påverka motivationen 

att stanna i verksamheten och att det nya KFÖ- systemet med en befattningspeng i slutet av 

året har en positiv verkan på individerna att fortsätta engagera sig i verksamheten. Men till 

största del uppskattade respondenterna andra belöningar som erkänsla, feedback, symbolisk 

belöning eller bara beröm från gruppchefen och gruppmedlemmarna, en annan faktor som 

respondenterna nämnde var att de får hjälpa andra och samhället. Några av respondenterna 

nämnde också att bara få vara med i verksamheten kändes som en belöning och att de fick 

utvecklas i sin befattning om de ville. Det Lindemark och Önnevik (2006) menar med belö-

ning är att den är stimulerande, motiverande och utvecklande för personalen, den ekonomiska 

ersättningen i detta fall är inte lika påtaglig som det sociala och den inre tillfredställelsen. Von 

Essen (2008) beskriver att den frivilliga personalen arbetar utan lön men motiveras av att få 

andra belöningar som är psykosociala och sociala. Detta var någonting alla respondenter 

nämnde att andra belöningar har större betydelse än den ekonomiska.  

För den ekonomiska belöningen kan man sammanfatta två förbättringsområden som tre re-

spondenter nämnde. Den första handlar om att hemortutbildningar skulle höja ersättningen då 

det kan förlora arbetstid och lön på helger om det jobbar skift och att detta kan motivera dem i 

att utvecklas i utbildningar utan att förlora en större summa pengar. Den andra förbättringsåt-

gärden är att nya hemvärnssoldater som är kontrakterad på åtta dagar skall kunna få halva 

befattningspengen första året om de inte har hunnit vara med på den första övningen, och det-

ta belyste respondenten bara ska ske första året vilket kan motivera de nya att stanna. Samti-

digt kan denna ekonomiska ersättning ha en betydelse för respondenternas engagemang och 

motivation i verksamheten. Som man ser i  Figur 2 (Mullin´s modell om anställdas behov och 

förväntningar i en anställning) är ekonomi en övergripande motivations faktor och har en kan-

ske långsiktig eller kortsiktig effekter på medlemskapet i hemvärnet.  

Sociala relationer 

Sju av respondenterna upplever att de sociala relationerna i grupperna är bra, där kan de föra 

dialoger och hjälpa varandra. Respondenterna tyckte även att det var en bra stämning överlag 

i verksamheten och detta är en viktig faktor för att individerna ska få en inre tillfredställelse 

och motivation om gruppen har en bra gemenskap och samhörighet eller inte enligt Mullins 
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(2002). Däremot tycker fem av respondenterna att Hemvärnet inte främjar gemenskapen ut-

över övningstillfällena. Respondenterna önskar att bataljonschefen eller kompanicheferna 

skall ordna roliga träffar eller möten utöver övningarna så det kan främja gemenskapen mel-

lan och inom plutongrupperna.   

Ledare 

Överlag tyckte respondenterna att ledarna i Hemvärnet inte alls gör och är de bästa ledarna, 

utan kan utveckla deras ledarskap. De ledaregenskaper som respondenterna upplevde som bra 

var att ledaren skulle ge och ta, fördela arbetsuppgifterna lika, ta utmaningar och obekväma 

samtal, agera peppande, och ge tydlighet i uppgifter. Hersay et al (1979) menar att en situa-

tionsanpassad ledare skall pendla mellan att vara relationsorienterad till en viss mån och upp-

giftsorienterad i sitt ledarskap. Den ledarstil som motiverar och ökar kreativiteten hos grupp-

medlemmarna är den stödjande ledaren som har en hög grad av relationsorientering där denne 

stöttar och peppar personalen men samtidigt kan ha en låg grad av uppgiftsorientering där 

ledaren låter personalen arbete fritt och ha fria tyglar för att lösa uppgiften. Detta var ju en 

tydlig blandning mellan vad respondenterna tyckte. De flesta av respondenterna var nöjda 

med sin närmsta chef och förutom tre av respondenterna som inte var nöjda, för att det gav 

missvisande information som var tvivelaktig. Det vill säga att dessa ledare inte kunde ge tyd-

liga instruktioner. Respondenterna önskar att instruktionerna ska vara mer tydliga så att de vet 

vad de skall göra, så att uppgiftsorienteringen skall vara låg men fortfarande tydlig.  

Övergripande upplevde sju av respondenterna att det var en hög relationsorientering hos deras 

ledare medan en respondent inte upplevde detta. Om ledarna skall ha en stödjande ledarstil 

där den påverkar motivationen och kreativiteten positivt skall relationsorienteringen vara hög 

och i detta fall upplever respondenterna detta.  
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Diskussion  

Nedan diskuterar jag mitt tillvägagångssätt genom hela metoddelen, samt min förförståelse 

och vilken påverkan den hade på studien. Sedan diskuteras även de etiska principerna och 

trovärdigheten. Nedan diskuteras även de olika förbättringsområden igenom som verksamhe-

ten bör se över för att öka motivationen hos hemvärnssoldaterna. Sist men inte minst tas de 

upp förslag till fortsatt forskning och några avslutande ord.  

Metoddiskussion 

Datainsamlingsmetoden anser jag var väldigt lyckad då jag fick fram en bredd och ett djup i 

de kvalitativa intervjuerna, om jag istället hade använt mig av enkäter eller observationer för 

att får samla in data hade jag inte fått fram samma djup och förståelse i respondenternas svar i 

de olika kategorierna. Jag anser att den kvalitativa intervjuer var rätt datainsamlingsmetod. 

Speciellt när respondenterna var villiga och visade ett engagemang i att berätta om deras åsik-

ter och visade ett genuint intresse till verksamheten att hjälpa till. Med utgångspunkt i den tid 

som utsatts för arbetet med studien har antalet intervjupersoner varken varit för många eller 

för få. Med tanke på tidsbrist hade jag inte hunnit med fler intervju personer och för få perso-

ner hade inte blivit tillräckligt för att få ett resultat som svarar på frågeställningarna utifrån 

syftet. De respondenter som bara varit med mindre än tre år var lite mer ovana i verksamheten 

och inte riktigt hade hittat sin plats i gruppen eller befattning. Jag anser att det var variation i 

befattningarna och ålder som gjorde att jag fick breda tolkningar i studien. 

Det kan bli svårt att generalisera denna studie över hela populationen, alltså för alla hem-

värnssoldater. Men jag anser ändå att det är värdefull information som kommit fram i denna 

studie. Vidare presenteras antalet år i verksamheten och om respondenterna kommer från be-

vakningskompaniet eller insatskompaniet. Detta har betydelse då antalet år i verksamheten 

genererar erfarenhet och kunskap, samt att vilket kompani de tillhör har betydelse i olika ar-

betsformningar och övningar. Orten hade ingen större betydelse då alla kom från samma ort. 

Utifrån den tematisering jag har utgått ifrån och har baserat på tidigare forskning tycker jag 

har hjälpt och stöttat och fått ett helhetligt resultat där frågor har varit standardiserat med ut-

rymme för andra frågor, för att ytligare få en förståelse för vad respondenten berättar och me-

nar. Innan intervjuerna genomförde jag en pilotstudie på en individ som hade en nära kopp-

ling till frivilligt engagemang och detta hjälpte mig att se eventuella fel i frågorna för att göra 

dem mer öppna och ej ledande. Detta anser jag var en viktig punkt innan jag träffade de reella 

respondenterna. 
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Syftet med studien är att se vad den frivilliga personalen motiverar dem att stanna kvar i verk-

samheten och vad som bör utvecklas för att denna individ ska öka motivationen och engage-

manget och stanna kvar. Från organisationens sida är det viktigt att ställa frågan vad tycker 

den frivilliga engagerade personalen om verksamheten? så att Hemvärnet Norrbottensgruppen 

kan se över sin verksamheten och gör vissa åtgärder som kan göra att fler stannar och engage-

ra sig. För verksamheten är detta en viktig faktor på grund av att de är den frivilliga persona-

len som gör att verksamhet kan fortsätta att agera för samhället.  

Etisk övervägande 

I denna studie har jag varit noggrann med att hålla mig till de etiska forskningsprinciperna för 

att på största möjliga vis visa respekt och anonymitet till respondenterna. Detta för att de för-

hoppningsvis inte ska kunna identifieras av verksamheten eller av någon annan. Detta har jag 

gjort genom att radera ljudfiler direkt när de har transkriberats och namngett dokumenten med 

nummer som, intervjuperson 1, och vidare inte nämnt specifikt vilket kompani eller pluton de 

tillhör. Däremot har det nämnts specifika befattningar men det anser jag är svårt att spåra till 

vilken person det kan vara. Så jag har på största möjliga sätt följt de etiska forskningsprinci-

perna. 

Trovärdighet 

För att få en hög trovärdighet i studien så har jag varit noggrann med alla punkter som kan 

påverka resultatet. Dessa punkter är exempel intervjuguiden som har varit standardiserad för 

varje intervjuperson och utformad utifrån syftet och frågeställningarna. I denna studie under-

söks de som studien avser att undersöka anses jag. Vad den frivilliga personalen motiveras av 

och vad som bör förbättras för att fortsätta sitt engagemang. Jag upplevde att respondenterna 

kunde öppna sig och prata fritt om verksamheten och deras erfarenheter, jag upplevde att de 

inte blev hämmade av samtalet vi hade eller av det frågor jag ställde till dem. Min förförståel-

se av Hemvärnet sen tidigare anser jag hjälpte mig på vägen då jag hade en förståelse för hur 

verksamheten var uppbyggd och vad olika begreppen stod för. Detta tyckte jag påverkade min 

studie positivt då jag hade en förförståelse som hjälpte mig på traven att förstå det responden-

terna sa om olika delar i verksamheten och dess komplexitet med begrepp och alla de olika 

befattningar som finns. Jag anser inte att frågeställningarna är färgade  av min förförståelse, 

eller analysen på något sätt påverkats av förförståelsen, utan det var bara till en god hjälp i 

början för att förstå verksamheten.  
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Resultatdiskussion  

Dessa sex teman som genomsyrat hela rapporten har en påverkan på individernas motivation i 

verksamheten och deras engagemang. I denna studie var respondenterna nöjda med verksam-

heten men hade områden som bör utvecklas för att verksamheten skall bli bättre för hem-

värnssoldaternas engagemang och motivationen. Alla dessa områden har en betydelse för att 

öka motivationen och engagemanget för de frivilliga, men det området som minst påverkar 

den frivilliga personalen är den ekonomiska belöningen och karriärvägar enligt respondenter-

na. Detta genom att individerna inte är beroende av en ekonomisk ersättning från de frivilliga 

arbetet och till en början var det inte viktigt för hemvärnssoldaterna att få utvecklas i olika 

grader i organisationen. Men det som nämndes av respondenterna var att möjligheter bör fin-

nas till att få kunna ha möjligheten att utvecklas andra karriärvägar i sin befattning eller i 

verksamheten så att motivationen uppehålls och att det får utvecklas med ny kunskap och 

utmaningar. Detta beskriver även Luping (2011) i sin forskning att personal attraheras utav att 

stanna i en verksamheten som har valmöjligheter till att få utvecklas i sin befattning där det 

får avancera eller specialisera sig. Det nämns i Luping (2011) forskning om dessa möjligheter 

finns sänks personalomsättningen i verksamheten och motivationen höjs hos det anställda.  

De områden som hade störst betydelse och värde för respondenternas för att stanna i verk-

samheten var respondenternas arbetsuppgifter och innehåll där de får utbildas, vara på öv-

ningar och hjälpa andra i samhället. Dessa aspekt som nämns ovan är den största anledning 

till varför respondenterna forstätter sitt engagemang i verksamheten idag. Utifrån resultatet är 

de viktigt för verksamheten att uppehålla en bra standard där man har en balans mellan öv-

ningar, rätt utbildning och arbetsuppgifterna som stimulerar individen med struktur och tyd-

lighet för att uppehålla hemvärnssoldaterna att stanna i verksamheten. Lindmark och Önnevik 

(2006) beskriver i sin studie att personalen behöver tydliga ramar och strukturer för att kunna 

öka sina prestationer för att ni resultatet med sin befattning i verksamheten, detta upplevde 

respondenterna var till en vissmån oklart speciellt från de respondenter som var nya i verk-

samheten där de upplevde mer stöttning och struktur den första tiden i verksamheten som ny.  

Den andra aspekten är belöning utifrån erkänsla och feedback för att kunna utvecklas i sin 

befattning och som person och detta är något som Maslow (1954) belyser i sin teori att moti-

vation höjs när individen får uppskattning.  Den tredje aspekten är ledarens roll, där den kan 

motivera deltagarna att nå målet och belysa uppgiftens karaktär. Sociala relationer är nästa 
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karaktär där gemenskapen är en stor faktor som motiverar respondenterna där de har trevligt 

och roligt tillsammans på övningar och det sista en välutformad introduktion 

Sammanfattningsvis är respondenterna överlag nöjda och tycker att övningarna är roliga och 

att de har motiverande befattningar som gör att det stannar kvar i verksamheten. Övergripande 

upplever alla att dessa kategorier som berörts ovan är bra och motiverande i Hemvärnet, 

Norrbottensgruppen och att det finns vissa förbättringsområden som kan öka hemvärnssolda-

ternas motivation i verksamheten.  

De som motiverar hemvärnssoldaterna att stanna i verksamheten är att övningarna till en viss 

del är utmanande och roliga där de får utveckla sin kompetens och i sin befattning, belönings-

systemet är bra men att det önskar mer gemenskap i gruppen och reell feedback från ledarna. 

Detta är någonting som Essen (2008) nämner i sin studie att frivillig personal prioriterar inte 

den ekonomiska ersättningen lika mycket som att hjälpa andra i sitt frivilliga arbete och detta 

är väldigt tydligt i denna studie också, självklart har en ersättning betydelse men inte anmärk-

nings bar för hemvärnssoldaternas motivation. Det respondenterna värdesätter i verksamheten 

är att de kan göra skillnad för någon annan när de deltar i denna verksamhet och att de ska ha 

tydliga krav och förväntningar på hemvärnssoldaterna och deras befattning men samtidigt 

skall de vara enkelt att delta i verksamhetens övningar utan för många krav. Sist men inte 

minst värdesätter respondenterna att de ska vara roligt och intressant det de gör och de upp-

levde respondenterna i verksamheten. Förbättringsområden som kommer öka motivationen 

hos de frivilliga hemvärnssoldaterna att utveckla och stanna kvar i verksamheten: 

1. Introduktion - att nybörjare skall få komma in i den första övningen med ett intro där 

de får mer stöttning och vägledning i gruppen eller av en mentor när den är på sin för-

sta övning och för att komma in i verksamheten. 

2. Befattning – att de nyrekryterade får sin befattning när de börjar i verksamheten. Se-

dan finns ett utvecklingsområde där övningsaktiviteterna bör utvecklas med mer varia-

tion och att man övar på sin specifika befattning. En av respondenterna vill ha mer 

svårighetsgrader i övningarna så att uppgifterna blir mer utmanande för de som vill ha 

hårdare uppdrag i insatskompaniet. 

3. Belöning - De utvecklingsområden som finns vid belöning är att öka ersättningen då 

de går hemortsutbildningarna och att nyrekryterade som är kontrakterad för åtta dagar 

skall få halva befattningspengen fast de missat en övning, detta skall bara vara ett un-

dantag första året. 
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4. Sociala relationer - Gemenskapen mellan övningarna bör utvecklas då aktiviteter som 

främjar gemenskapen mellan och i grupperna så hemvärnssoldaterna lär känna var-

andra och få uppskattning av kompanichefen eller av bataljonschefen. 

5. Ledarskap - vissa ledare som var kopplade till respondenterna gav missvisande infor-

mation som skapade missförstånd och irritation hos respondenterna bör utvecklas och 

en respondent nämnde att man bör utvärdera ledarna så de får utvecklas och bli bättre. 

Anledningen till varför hemvärnssoldater slutar anser jag beror mycket på att motivationen för 

verksamheten att befattningen har sjunkit och att livsstilen ändras med åren då barn eller 

andra civila aktiviteter kommer före. Detta nämnde även respondenterna, att tiden inte räcker 

till för egen del och därför måste sluta och prioritera om i sitt liv. Det jag anser också att 

Hemvärnet, Norrbottensgruppen kan göra för att nå de som slutat är att ha ett avslutningssam-

tal med den personen, detta kan öka värdet och respekten hos individen till verksamheten. 

Detta visar att verksamheten bryr sig om alla som deltar även de som slutar som hemvärns-

soldat.  

Fortsatt forskning 

Denna studie visar att dessa hemvärnssoldater älskar sitt engagemang i Hemvärnet och berät-

tar att det finns förbättringsmöjligheter som kan öka deras motivation i verksamheten. Detta 

tycker jag är ett mycket intressant område om hur frivilligt engagerad personal motiveras att 

engagera sig på fritiden utöver det civila arbetet och livets alla moment. Det man kan forska 

vidare inom Hemvärnet är hur det ser ut inom speciell befattning, tillexempel vad som moti-

verar den frivilliga hemvärnssoldaten att bli en gruppchef eller ett befäl. Vad det är som moti-

verar ledaren och vad som bör utvecklas inom deras tjänst. Sedan att man kan undersöka vad 

som gör att hemvärnssoldater slutar inom Hemvärnet, att man gör en enkätundersökning till 

dem och frågar vad de saknar för att ytterligare kunna utveckla verksamheten så att fler stan-

nar i deras tjänst.  

Det man kan göra är att se hur andra ideella verksamheter gör för att behålla frivillig personal 

i deras verksamhet. Alla verksamheter har olika metoder och försöka samla ihop fakta kring 

hur andra verksamheter gör, eller intervjua den frivilliga personalen och se vad som lockar 

den personalen att stanna.  
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Avslutande ord 

Denna studie är inriktad på hur hemvärnssoldater motiveras av att stanna i Hemvärnet och 

eventuella förbättringsområden som kommer öka deras motivation att stanna kvar. Därför är 

denna studie inte generaliserbar för andra verksamheter som har frivillig engagerad personal. 

Respondenternas åsikter kan trots detta fortfarande vara av värde eller något att fundera över 

vad frivillig personal värdesätter, men viktigt att komma ihåg att denna studie är specifik för 

Hemvärnet, Norrbottensgruppen.  

Denna studie har varit mycket givande, intressant och spännande, då jag fått lära sig mycket 

av respondenternas åsikter om vad som motiverar dem att vara engagerade för samhället och 

Hemvärnets verksamhet. De har varit en intressant resa där jag mött dessa intervjupersoner 

som har ett stort engagemang i denna verksamhet. Resultatet som kom fram skiljde sig mot 

mina förväntningar, det kom många fler åsikter om förbättringsområden än vad jag trodde på 

förhand. Men på grund av deras engagemang och vilja att utveckla Hemvärnet vara respon-

denterna väldigt insatta i verksamheten och dess utveckling genom åren. Det var en upplevel-

se att få göra denna studie!  
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Bilaga 1 Intervjuguid 

1. Kort information: 

1.1 Vad arbetar du med privat? 

1.2 Vad har du för befattning i Hemvärnet?  

1.3 Antal aktiva år i Hemvärnet? 

1.4 Hur många timmar är du engagerad i Hemvärnet i genomsnitt per år? 

1.5 Hur hitta du till Hemvärnet? 

1.6 Vad har motiverat dig att stanna i Hemvärnet dessa år?  

2. Introduktion 

2.1 Fick du någon introduktion till din arbetsuppgift när du började i Hemvärnet/ frivilli-

ga.org?  

2.2 Var introduktionen till någon hjälp för dig? 

2.3Var den tillräckligt bra eller bör den utvecklas?  

  Om ja, hur i så fall?  

  Om nej, Saknade du en introduktion när du började med det Frivilliga arbetet?  

3. Arbetsuppgift/arbetsinnehåll  

3.1 Vad tycker du om din arbetsuppgift som du har i Hemvärnet idag?  

  Skulle Hemvärnet kunna göra någonting bättre kring din arbetsuppgift för att du

 skall bli mer motiverad? 

3.2 Uppskattar du att ditt arbetsinnehåll är väl definierade och avgränsad? 

3.3 Upplever du att det finns tydliga ramar och beskrivningar för ditt arbetsområde vid öv-

ningar?  

3.4 Har du ett stort inflytande på Arbets- innehåll/ Formen/ Takten i de arbetsuppgifter du får 

vid övningar? 

3.5 Känner du att dina arbetsuppgifter är tillräckligt omväxlande? 

   Om ja, Hur då? 

  Vad skulle Hemvärnet kunna göra omväxlingen bättre? 

3.6 Hur stimulerande upplever du dina arbetsuppgifter är i Hemvärnet? 

 

 

 

Presentation 

Syfte 

Konfidentialitet 

Spelas in 

Tid 

Frågor? 
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4. Karriärvägar/ Utbildning 

4.1 Tycker du att du får utföra många arbetsuppgifter som du är underkvalificerad för?  

  Om ja varför tror du att det är så? 

  Om nej, vad skall Hemvärnet göra för att du skall känna dig kvalificerad?  

4.2 Saknar du någon utbildning för att du skall känna dig tryggare i ditt frivilliga engage-

mang? 

4.3 Tycker du att du får utföra många arbetsuppgifter som du är överkvalificerad för?  

  Om ja varför tror du att det är så?  

4.4 Upplever du att du får utvecklas som individ i Hemvärnet? 

4.5 Finns det avancemangsmöjligheter för dig inom Hemvärnet? 

  Om ja, har du ambitionen och viljan att avancera dig? 

  Om Nej, Har du viljan att kunna ha möjligheten att göra det?   

4.6 Finns de specialiseringsmöjligheter för dig i inom Hemvärnet? 

5. Belöning: 

5.1 Vilken betydelse har den ekonomiska ersättningen och förmånen för dig för att fortsätta 

ditt engagemang i Hemvärnet? 

  Motiverar ersättning dig att stanna kvar i Hemvärnet? 

  Bör denna ersättning utvecklas för att motivera ditt medlemskap?  

5.2 Får du någon annan belöning eller uppskattning från Hemvärnet? 

   Om ja, vad för slags belöning är det då? Berätta mer? 

5.3 Vilken belöning eller erkänsla uppskattar du mest?  

5.4 Saknar du någon annan slags belöning för dina prestationer i Hemvärnet? 

5.5 Känner du dig uppskattad och värdefull för organisationen du arbetar Frivilligt för?  

  Hur märks detta? 

6. Sociala relationer 

6.1 Kan du beskriva hur stämning och miljön är i Hemvärnet vid övningar?  

6.2 Finns det någon slags gemenskap i Hemvärnet? Hur är den?  

  Görs det aktiviteter i företaget för att främja gemenskapen? 

7. Ledare 

7.1 Vad är en bra ledare för dig?  

  Tycker du att Hemvärnet har dessa ledare?  

  Om ja, Berätta och ge exempel?   
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  Om Nej, vad bör Hemvärnet göra för att nå dina förväntningar på en bra ledare?  

7.2 Upplever du att din närmsta chef ger dig tydliga instruktioner om vad som skall göras i en 

övning eller i ett uppdrag? 

  Om ja, Hur då? 

  Om nej, Vad skulle ledarna kunna göra bättre? 

7.3 Upplever du att din närmsta chef stöttar och kommunicerar med dig i det uppdrag eller i 

den övning du skall utföra? 

  Om ja, hur gör ledaren/chefen då?  

8. Övriga frågor 

8.1 Vad är viktigt för att du ska trivas med en Frivillig verksamhet?  

  Lever Hemvärnet upp till detta? 

8.2 Finns det någonting Hemvärnet eller det frivillig försvarsorganisation kan förbättra för att 

locka fler engagerade att stanna och rekrytera in nya medlemmar?  

8.3 Finns det någonting annat som du tycker bör förbättras i din bataljon för att öka motiva-

tionen och engagemanget?  

8.4 Tror du att du fortfarande kommer engagerad dig i Hemvärnet om fem år?  

  Om ja, berätta mer? 

  Om nej, Hur kommer det sig?  

8.5 Hur tycker du att det går att kombinera privatliv med ditt Frivilliga arbete? 

8.6 Om det är någon som slutar som frivillig arbetare i Hemvärnet, av vilken anledning tror 

du att den personen slutar för? 

8.7 Har du något mer som du känner inte kommit fram nu under intervjun? 
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Bilaga 2 Intervjumejl  

Hej, mitt namn är Sofie Holmström och studerar Personalvetarprogrammet vid Umeå Univer-

sitet och skall nu genomföra mitt examensarbete inom hur man behåller Frivillig personal. 

Examensarbetet utförs på uppdrag av Thomas Widmark, chef i Norrbottensgruppen, Hemvär-

net. Uppdragets syftar i att undersöka och utvärdera dina synpunkter kring vad du tycker om 

Hemvärnets verksamhet.  

Denna utvärdering kommer att ske genom ett antal intervjuer med personal som arbetar Frivil-

ligt i Norrbottensgruppen. Du är en av dem som jag skulle vilja träffa för att intervjua. Utvär-

deringen kommer att användas i arbete för att eventuellt utveckla Hemvärnets verksamhet så 

att befintlig och ny personal skall motiveras att stanna i verksamheten. Din medverkan i denna 

studie är värdefull för mig och för Hemvärnet. Denna undersökning är frivillig att delta i och 

alla deltaganden kommer vara anonyma.  

Intervjun är beräknad att ta 1,5 timme och kommer att genomföras under vecka 16. Tiderna 

som är avsett för intervjuerna är: 

Måndag 16/4 Tisdag 17/4 Onsdag 18/4 Torsdag 19/4 

08.00 - 09.30 08.00 - 09.30 08.00 - 09.30 08.00 - 09.30 

10.00 - 11.30 10.00 - 11.30 10.00 - 11.30 10.00 - 11.30 

13.00 - 14.30  13.00 - 14.30  13.00 - 14.30  13.00 - 14.30  

15.00 - 16.30 15.00 - 16.30 15.00 - 16.30 15.00 - 16.30 

17.00 - 18.30 17.00 - 18.30 17.00 - 18.30 17.00 - 18.30 

19.00 - 20.30 19.00 - 20.30 19.00 - 20.30 19.00 - 20.30 

 

Meddela vilka tider Du har möjlighet att delta senast den 11 april, inom kort återkommer jag 

med bekräftelse på tid och plats. Jag är medveten om att du kan ha ett fullspäckat schema, 

men hoppas på att du kan hitta en tid som passar dig och kan medverka. Om Du har andra 

önskemål om tid eller övriga frågor kontakta mig på nedan angivet telefonnummer och mej-

ladress. 

 

Vänliga Hälsningar 

Sofie Holmström 

 

 


