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Faktorer som bidrar till arbetstillfredsställelse hos volontärer på Röda 

Korsets telefonjour 

 

Malin Mattsson 

 

 

Volontärers arbetstillfredsställelse har visat sig vara ett begränsat område in-

om forskningen. Syftet med studien var att undersöka volontärers arbetstill-

fredsställelse på Röda Korsets telefonjour och se ifall faktorerna kön, ålder, 

utbildning, sysselsättning, civilstånd, plats, antal dagar, antal år, Röda 

Korsets utbildningar, volontärernas belöning, feedback från frivilligledaren, 

respons från uppringarna, kontakten med medjourare och volontärers 

trauman var relaterade till arbetstillfredsställelse. En enkätundersökning 

genomfördes där 102 volontärer deltog varav 15 var män. Enkäten bestod av 

bakgrundsfrågor, specifikt konstruerade frågor om Röda Korset samt 26 

påståenden från mätinstrumentet volunteer satisfaction index. Resultatet 

från studien visade att variablerna, feedback från frivilligledaren, Röda 

Korsets utbildningar och volontärers trauman relaterade starkast till 

arbetstillfredsställelse. Undersökningen indikerade att Röda Korsets utbild-

ningar, feedback från frivilligledaren och volontärers trauman inverkade 

positivt på volontärernas arbetstillfredsställelse på Röda Korsets telefonjour. 

Undersökningens slutsats visade sig vara att faktorerna i volontärernas 

omgivning på Röda Korset hade en inverkan på volontärerna och deras 

arbetstillfredsställelse. 

 

Keywords: volunteer satisfaction, job satisfaction, volunteer work,                  

red cross, volunteer satisfaction index 

 

 

Inledning 

 

 

Volontärarbete- vilka volontärarbetar och varför? 

 
Volontär och volontärarbete. Ingen allmängiltig definition på begreppet volontär har på-

träffats inom forskningen utan varierar beroende på forskare. Gidron (1978) har definierat 

volontär (volunteer) som en person som har valt att med jämna mellanrum arbeta på en 

organisation utan att bli tilldelade pengar som ersättning. En forskare som har beskrivit 

volontärarbete (volunteer work) är Gidron (1983) som har definierat volontärarbete som ett 

uppdrag som är frivilligt och som människor väljer att vara delaktig i. Walter och Wymer 

(2002) har hävdat att volontärarbete är en betydelsefull tillgång för samhällets ideella 

organisationer mellan olika åldersgrupper och kulturer.  

 

*Tack till Svenska Röda Korset för hjälp av rekrytering av respondenter. Tack alla volontärer 

på Röda Korset som valde att medverka i undersökningen. 
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Volontärarbete har också ett ekonomiskt värde. Finkelstein (2008) har visat att volontärer 

bidragit med att spara in arbetskraft för flera miljarder dollar och bidragit till att ideella 

organisationer överlever. Även Volontärbyrån (2011) har hävdat att volontärarbete bidragit 

till ett mer humant samhälle, tron på andra människor har förbättrats och sammanhållningen 

blivit starkare. Det har framkommit att forskare har skilda uppfattningar om vilka personer 

som engagerar sig som volontärer och bakomliggande motivet till att arbeta som volontär. 

Två forskare som har undersökt volontärarbete är Bussel och Forbes (2002) som har hävdat 

att volontärarbete består av fyra delar. 1. Vad en volontär är för något?. Beskriver vad 

volontären gör och vilken kontext volontären arbetar i. Det har visat sig att kostnader och 

fördelar kan vara en vägledning för att skilja ut vem som är en äkta volontär. 2. Var 

volontärarbetar människor? Beskriver var volontärer arbetar i för miljö, vilken organisation 

volontären arbetar i och vilket arbete som volontären har. 3. Vilka personer är det som vo-

lontärarbetar?. Beskriver vilka personer som engagerar sig som volontärer om det är,                

man eller kvinna, vilken utbildning personen har, personens familjebakgrund och personens 

arbetsstatus. 4. Varför volontärarbetar människor?. Ger svar på varför personer väljer att 

volontärarbeta och vad volontärer får ut av sitt engagemang, är det en fritidssysselsättning, 

interaktion med andra volontärer som är viktigt eller för personlig utveckling.   

 

Altruism, personliga motiv och demografiska faktorer. Det har visat sig att altruism är               

en orsak till att människor arbetar som volontär. Frisch och Gerrard (1981) har hävdat att 

människor är motiverade att arbeta som volontär för att hjälpa människor. Resultatet av 

undersökningen visade att volontärerna hade altrustiska motiv till att volontärarbeta. Äldre 

volontärer hade oftare altruistiska motiv till skillnad från de yngre volontärerna. Den andra 

sidan av forskare har istället hävdat att människor har personliga motiv till att volontärarbeta. 

Dolnicar och Randle (2007) har beskrivit olika typer av volontärer. Den typiska gruppen av 

volontärer är motiverade att utföra en viktig uppgift och vill hjälpa andra människor. En 

annan grupp av volontärer är involverade av privata anledningar ofta genom att deras barn är 

delaktiga. Den grupp av volontärer som engagerar sig för personlig tillfredsställelse vill ofta 

tjäna på att arbeta som volontär. Den sista gruppen är ofta unga personer som är oerfarna och 

högutbildade med motiv att skaffa sig arbetslivserfarenhet.   

Ett flertal forskare har visat att volontärarbete beror på olika demografiska faktorer. 

Gillespei och King (1985) har hävdat att demografiska faktorer inverkar på volontärernas 

motiv till att volontärarbeta. Undersökningen visade att personerna hade samma bakomlig-

gande motiv men i olika grad beroende på olika demografiska faktorer som volontärernas 

ålder, civilstånd och kön. Resultatet av undersökningen visade att ålder och civilstånd hade en 

inverkan på volontärernas motiv att arbeta som volontär. Personer som var ensamstående 

motiverades ofta av att göra en insats och bistå med hjälp till andra människor. Det fanns inga 

större skillnader mellan könen än att män hade större intresse för att utveckla sina förmågor 

än kvinnor. 

 

 

Volontärarbete inom Röda Korset  
  
Röda Korset är störst av alla ideella organisationer i världen och arbetar inom ett flertal 

områden bland annat genom att assistera med hjälpinsatser för människor i olika nöd-

situationer. Globalt volontärarbetar 115 miljoner personer för Röda Korset vilket gör det 

möjligt för organisationen att bistå med hjälp till människor som befinner i katastrofer 

exemplevis krig (Mcluskey, 1974). 
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Röda Korsets mål och principer. Röda Korset arbetar nationellt för människors lika 

rättigheter och för att förbättra villkoren i områden med brister. Ett sätt att arbeta före-

byggande är att Röda Korset ofta startar olika lokala verksamheter eller samtalar med politi-

ker. Allt volontärarbete som utförs inom Röda Korset ska utgå från organisationens mål och 

principer. Organisationens mål är att reducera människors lidande. Första principen innebär 

att Röda Korset ska se till att människor inte lider och med hjälp se till att skapa fred och ge 

människor utbildning. Den andra principen berör likabehandling för alla oavsett kön, religion 

och politiska åsikter. Den tredje principen utgår från att Röda Korset är en neutral organisa-

tion som inte kan bli tvingade av andra stater att gå emot principerna. Den fjärde principen 

innefattar organisationens uppgift. Röda Korset ska hjälpa människor utan att själv tjäna något 

på arbetet. Den femte principen innebär att det bara får finnas ett Röda Kors i varje land. Den 

sjätte principen innebär att Röda Korset är en organisation som finns i hela världen och sam-

arbetar med andra för att hjälpa utsatta människor (Röda Korset, 2010). 

 

Röda Korsets telefonjour och Röda Korsets policy. Röda Korsets telefonjour är en lokal 

verksamhet som består av volontärer med olika uppgifter. I rapporten riktlinjer för svenska 

Röda Korsets telefonjour (2010) har Röda Korset beskrivit telefonjouren. Volontärer har              

som uppgift att ta emot samtal och vara ett stöd för uppringarna som ofta befinner sig i                          

en krissituation. Kretsen består av två ledare som ansvarar för ekonomin, juridiska beslut och 

ser till att frivilligledarna på varje ort är utbildade samt får stöd och hjälp i sitt arbete. 

Frivilligledarna har ansvar för jouren på respektive ort och har som uppgift att se till                       

att jouren utför sina förbindelser och att volontärerna får utbildning. Tjänstemännen ansvarar 

för jourens integrering, i arbetsuppgifterna ingår bland annat utbildning och marknadsföring. 

Röda Korset har ett ansvar för volontärerna i organisationen. En rapport av The International 

Federation of Red Cross and the Red Crescent Societies (2007) har beskrivit att Röda Korset 

ska se till att volontärerna får tillgång till information, får möjlighet till utbildning och 

feedback. Röda Korset ska även se till att volontärerna har möjlighet att påverka sin 

arbetsuppgift och ta egna beslut.   

 

 

Arbetstillfredsställelse och volontärers arbetstillfredsställelse- likheter och 

skillnader 

 

Forskare Roelen, Koopermans and Groothoff (2008) har definerat arbetstillfredsställelse (job 

satisfaction) som att personer har en positiv attityd och en positiv känsla till sitt arbete.                   

Det har visat sig att begreppen arbetstillfredsställelse och generell arbetstillfredsställelse 

skiljer sig åt. Anställda känner tillfredsställelse med sitt arbete men kan känna allmänt               

missnöje. Volontärers arbetstillfredsställelse finns inte definerat inom forskningen. I den här 

undersökningen defineras volontärers arbetstillfredsställelse (volunteer satisfaction) som att 

volontärerna har en positiv attityd och en positiv känsla med sitt volontärarbete på Röda 

Korsets telefonjour.  

 

Likheter och skillnader. Studier har visat att det finns likheter och skillnader mellan vo-

lontärers arbetstillfredsställelse och arbetstagarens arbetstillfredsställelse. Gidron (1984) har 

beskrivit likheterna mellan volontärer och anställda. Volontärer och anställda är båda enga-

gerade att utföra ett arbete och arbetet utförs i en organisation. Även fast det finns likheter 

skiljer sig begreppen åt. Volontärarbete är frivilligt medan ett vanligt arbete är något som be-

hövs för att få in pengar. En skillnad är också att volontärarbete oftast är en aktivitet som 

människor har på sidan om till skillnad från betalt arbete.  
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Volontärers arbetstillfredsställelse- förväntningar och faktorer  
 

Förväntningar och arbetstillfredsställelse. Gidron (1978) har visat att volontärer har för-

väntningar på volontärarbetet. Resultatet av undersökningen visade att volontärerna för-

väntade sig kontakt med andra volontärer, få stöd från ledningen samt kontakt med annan 

personal som arbetar på organisationen. Volontärer förväntade sig också bli tilldelad belöning 

för sitt volontärarbete. Det visade sig även att volontärerna hade förvätningar på att hjälpa 

personer som har det svårt, fokusera på andra människor och få personlig utveckling. Volon-

tärernas förväntningar skiljde sig åt beroende på ålder. En del forskare har även undersökt 

faktorer som inverkar till att volontärerna väljer att stanna kvar i organisationen. Boezeman 

och Ellemers (2009) har visat att volontärernas arbetstillfredsställelse och vilja att stanna kvar 

i organisationen påverkades av ifall volontärerna själv får styra sitt arbete och har en bra 

relation till personerna i organisationen. Ytterligare studier av Lammers (1991) har visat att 

möjlighet till utbildning, ny kunskap och relationen till de andra volontärerna var avgörande 

faktorer som bidrog till att volontärerna valde att stanna kvar i organisationen. Resultatet 

visade att kvinnor var mer benägna att stanna kvar i organisationen än män.  

 

 Faktorer som inverkar till volontärers arbetstillfredsställelse. En forskare som har under-

sökt hur faktorer i arbetsmiljön relaterar till volontärers arbetstillfredsställelse är Gidron 

(1983) som har visat att arbetet och volontärernas känsla av att göra en insats var relaterade 

till arbetstillfredsställelse. Andra faktorer som inverkade på arbetstillfredsställelse var jobbets 

innebörd, att arbetat var bekvämt och lite stress. Resultatet av undersökningen visade att 

volontärerna kände arbetstillfredsställelse om volontärarbetet var intressant, en utmaning och 

ifall volontärerna hade möjlighet att använda sig av sina skickligheter och kunskaper. Det 

visade sig vara viktigt för volontärerna att vara självständiga i sitt arbete och att klienterna 

gjorde framsteg. Stödet från familjen och ledaren var också faktorer som relaterade till volon-

tärers arbetstillfredsställelse. Ytterligare studier om volontärarbete på ett fängelse av 

Tweksbury och Dabney (2008) har visat att volontärerna var tillfredsställda med arbetsmiljön, 

responsen de fick från fångarna och personalen men var mindre tillfredsställd med kommu-

nikationen mellan institutionen och volontärerna. Aktuell forskning har visat att det finns en 

koppling mellan engagemang och arbetstillfredsställelse. Vecina, Chacon, Suiero och Barron 

(2012) har visat att engagemang inverkade på volontärers arbetstillfredsställelse och 

påverkade volontärerna till att stanna kvar i organisationen.  

 

 

Syfte och frågeställningar 

     
Inledningen av undersökningen har visat att forskningen som utförts om volontärers arbetstill-

fredsställelse framförallt riktat sig till volontärer i betalda arbeten och det finns begränsat med 

forskning om volontärers arbetstillfredsställelse i ideella organisationer. Tidigare forskning 

har visat att det finns en kunskapslucka om volontärers arbetstillfredsställelse i telefonjours-

verksamhet. Ämnet är av praktisk och teoretisk betydelse genom att det ger kunskap om vo-

lontärers arbetstillfredsställelse och ger värdefull information för andra frivilligorganisationer 

med samma inriktning.  
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Syftet med studien är att undersöka volontärers arbetstillfredsställelse på Röda Korsets 

telefonjour och ta reda på ifall faktorerna kön, ålder, utbildning, sysselsättning, civilstånd, 

plats, antal dagar i månaden, antal år, Röda Korsets utbildningar, volontärernas belöning, 

feedback från frivilligledaren, respons från uppringarna, kontakten med medjourare och vo-

lontärers trauman relaterar till arbetstillfredsställelse hos volontärerna på Röda Korsets telefon 

jour. Följande frågeställningar undersöktes: 

1. Hur relaterar kön, ålder, utbildning, sysselsättning, civilstånd, plats, antal gånger i 

månaden, antal år till arbetstillfredsställelse? Hypotesen är att kön, ålder, utbildning, 

sysselsättning, civilstånd, plats, antal gånger i månaden och antal år relaterar negativt till 

arbetstillfredsställelse. 

2. Hur relaterar Röda Korsets utbildningar volontärernas belöning, feedback från frivillig-

ledaren, respons från uppringarna, kontakten med medjourare och volontärers trauman till 

arbetstillfredsställelse? Hypotesen är att Röda Korsets utbildningar, volontärernas 

belöning, feedback från frivilligledaren, respons från uppringarna, kontakten med 

medjourare och volontärers trauman relaterar positivt till arbetstillfredsställelse. 

3.  Hur stor del av variationen i arbetstillfredsställelse kan förklaras av faktorerna, kön, 

ålder, sysselsättning, civilstånd, plats, antal gånger i månaden, antal år? Hur stor del av 

variationen i arbetstillfredsställelse kan förklaras av faktorerna Röda Korsets 

utbildningar, volontärernas belöning, feedback från frivilligledaren, respons från 

uppringarna, kontakten med medjourare och volontärers trauman? 

 

 

Metod 

 

 

Deltagare 

 
Av totalt 150 stycken utskickade enkäter valde 102 volontärer att medverka i enkät 

undersökningen. Totalt imputerades fem stycken enkäter där respondenterna missat att svara 

på en fråga. Respondenterna var studenter, arbetssökande, arbetande och pensionärer och 

hade varierande utbildningsbakgrund från grundskoleutbildning, gymnasialutbildning och 

högskoleutbildning. Respondenternas civilstånd varierade från att vara singel, sambo och gift. 

Volontärernas engagemang i Röda Korsets telefonjour skiftade från en halv dag i månaden till 

12 dagar i månaden. Antal år som deltagarna volontärarbetat för Röda Korset varierade från 

noll till 25 år. Deltagarna rekryterades genom ett tillgänglighetsurval från tre stora och sju 

mellanstora städer utspridda från norra till södra Sverige. I undersökningen deltog 10 av 11 

städer. Antalet respondenter efter imputering var 102 stycken varav 87 var kvinnor och 15 var 

män. Åldersspannet på deltagarna sträckte sig mellan 22 och 84 år med (M = 64.93, SD = 

11.56). Ingen kompensation utgick till deltagarna. I (Tabell 1) redovisas frekvens och procent 

för respondenterna på faktorerna utbildning, sysselsättning, civilstånd, antal dagar i månaden 

och antal år på Röda Korset. 
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Tabell 1  

Frekvens och procent för respondenterna på faktorerna: 

utbildning, sysselsättning, civilstånd, antal dagar i månaden  

och antal år på Röda Korset. 

Variabler  N                    Procent   

Utbildning                       100                      98.0 

Grundskola/Gymnasium    40                      39.2  

Högskola                        60                                      58.8 

Sysselsättning                    101                                     99.0 

Aktiva                       28                                       27.5 

Mindre aktiva  73                      72.3 

Civilstånd                          100                                      98.0 

Ej i relation   33                                       32.4 

I Relation                            67                                       65.7 

Antal dagar i månden 98                                       96.1 

Mindre än 1/månaden  55                                       53.9 

Mer än 1/månaden  43                                       42.2 

Antal år på RK 82                                       95.1 

Mindre  än 4 år  37                                       36.3 

Mer än 4 år   45                      44.1 

 

 

Material     
 

En enkät konstruerades för att mäta volontärernas arbetstillfredsställelse. Frågeformuläret 

bestod av totalt 40 frågor, åtta var bakgrundsfrågor, sex frågor konstruerades för att mäta     

volontärernas arbetstillfredsställelse på Röda Korset och 26 frågor användes från mät-

instrumentet volunteer satisfaction index av Galindo-Kuhn och Guzley, (2002). Bakgrunds 

frågorna kön, sysselsättning, civilstånd och utbildning och besvarades genom att respon-

denten fick kryssa i förvalda kategorier. Frågor om ålder, ort, hur många år som personen 

jobbat i organisationen och hur många gånger i månaden personen jobbade som volontär för 

Röda Korset besvarades genom att respondenten själv fick fylla i svaret. 

  

Arbetstillfredsställelse på Röda Korset. För att mäta volontärers arbetstillfredsställelse på 

Röda Korset konstruerades sex specifika frågor om Röda Korsets utbildningar, volontärernas 

belöning, feedback från frivilligledaren, respons från uppringaren, samtalen med medjourare 

och volontärers trauman. Respons från uppringarna menas responsen volontärerna får av 

personerna som ringer. Kontakten med medjourare menas om volontärerna anser att 

kontakten med andra volontärer påverkar deras arbetstillfredsställelse. Med trauman menas 

ifall volontärerna anser att volontärers truaman påverkar arbetstillfredsställelsen som volontär. 

Frågorna besvarades utifrån en sjugradig skala (1 = Mycket negativt till 7 = Mycket positivt). 

Skalan är avsedd att mäta frågorna som oberoende variabler. Följande frågeställning om Röda 

Korsets utbildningar var; Hur har Röda Korsets tre utbildningar (introduktionskurs för 

frivillig, kris och medmänskligt stöd samt verksamhetsspecifikkurs) påverkat din arbets-

tillfredsställelse som jourare? Volontärernas belöning; Hur anser du att belöningen påverkar 

din arbetstillfredsställelse som jourare? Feedback från frivilligledaren; Hur anser du att 

feedback från frivilligledaren påverkar din arbetstillfredsställelse som jourare? Respons från 

uppringarna; Hur anser du att positiv respons från uppringarna påverkar din arbetstill-

fredsställelse som jourare? Kontakten med medjourare; Hur anser du att samtalen med din 

medjourare påverkar din arbetstillfredsställelse som jourare? Volontärers trauman; Tror du 
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om man upplevt trauman som volontär inverkar det på den upplevda arbetstillfredsställelsen 

som jourare?  

 

Generell arbetstillfredsställelse hos volontärer. För att mäta generell arbetstillfredsställelse 

hos volontärerna användes VSI. Skalan består av 40 påståenden där respondenten ska skatta 

hur tillfredsställd personen är som volontär. Påståenden berörde organisationens kvalitet på 

kommunikationen (communication quality), organisationens stöd (organizational support), 

gruppinteraktionen (group integration), deltagandeffekt (participation efficacy) och arbets-

uppgiften (work assignment). Med kvaliteten på kommunikationen menas hur mycket infor-

mation volontären får från organisationen. Med arbetsuppgiften menas hur väl uppgiften är 

anpassad till volontärens färdigheter och kunskaper. Organisationens stöd innefattar två delar, 

volontärernas möjlighet till utbildning, tillgänglighet av resurser samt den emotionella relatio-

nen mellan personalen och volontärerna. Gruppintegration syftar till den sociala kontakten 

volontären har med andra volontärer och personal och innefattar ifall volontären känner 

tillhörighet med organisationen. Deltagandeeffekt innefattar ifall volontärarbetet känns 

meningsfullt samt de framsteg volontärerna sett hos klienterna. I undersökningen användes 26 

påståenden för att mäta volontärernas arbetstillfredsställelse. 

Mätinstrumentet översattes sedan till svenska och testades på fem volontärer. Ett par ord 

sattes inom parantes och preciserades innan enkäten skickades ut. Påståendena är kon- 

struerade på en sjugradig skala (1 =Mycket missnöjd till 7 = Mycket nöjd). Skalan användes 

för att mäta arbetstillfredsställelse som beroende variabel. Exempel påståenden är: Den 

tillgång jag har till informationen, stödet jag får från personer i organisationen, min relation 

till de andra volontärerna i organisationen, möjligheten att använda mig av mina kunskaper 

och färdigheter i mitt volontärarbete samt de framsteg jag har sett hos klienterna hjälpta av 

organisationen. VSI har visat sig ha hög intern reliabilitet. Galindo och Kuhn (2002) delskalor 

visade Cronbachs alpha α = 0.75 till 0.90. Skalan med de 26 påståendena summerades och 

sammanfattades till ett endimensionellt index för att mäta arbetstillfredsställelse. Skalans 

index visade ett Cronbachs alpha α = 0.92.  

 

 

Procedur 

 
Enkäterna skickades ut i samråd med ansvariga för undersökningen på Röda Korsets telefon-

jour. Först fick de två ansvariga information på mail om undersökningens tillvägagångsätt, 

syftet med undersökningen samt att deltagandet var anonymt. En kontrollåtgärd som anvä-

ndes innan enkätutdelningen var att pilottesta enkäten på fem volontärer i en stor stad i 

Sverige. Nödvändiga redigeringar gjordes innan enkäten skickades ut. Därefter kontaktade de 

ansvariga frivilligledarna som är ansvariga för telefonjouren på varje ort i Sverige. Totalt 

finns Röda Korsets telefonjour på 11 orter i Sverige och totalt 10 av 11 jourer deltog i under-

sökningen. Därefter kontaktade författaren frivilligledarna på mail och bifogade ett 

informationsbrev angående syftet med undersökningen, tillvägagångsättet, vad resultatet av 

undersökningen kommer att användas till och att deltagandet är anonymt.  

Frivilligledarna kontaktade volontärerna på mail och hämtade samtycke från de volontärer 

som ville delta. I och med att volontäerna är anonyma skickades en enkät ut på mail till 

frivilligledarna som sedan bifogade enkäten till volontärerna som valt att delta i 

undersökningen. Författaren skickade ut ett missivbrev tillsammans med enkäten som 

innehöll information om studiens syfte, vad resultatet kommer att användas till och hur 

resultatet kommer att redovisas samt information om de forskningsetiska reglerna från 

Vetenskapsrådet (2002). Informationskravet innebär att respondenterna ska få information om 

att undersökningen är frivillig och respondenterna har möjlighet att avbryta sitt deltagande i 
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undersökningen. Konfidentalitetskravet innebär att respondenternas uppgifter ska skyddas och 

att ingen utomstående får tillgång till uppgifterna. Samtyckeskravet innebär att forskare ska 

inhämta samtycke från respondentera som ska delta i undersökningen. Nyttjandekravet 

innebär att resultatet av undersökningen endast får användas i forskningssyften och redovisas 

som statistik. Kontaktuppgifter fanns även med i missivbrevet ifall volontärerna hade frågor 

angående undersökningen eller ville ta del av undersökningens resultat. För att garantera 

anonymitet skickades enkäten ut som ett bifogat dokument som volontärerna själv fick skriva 

ut och fylla i. Enkäten skickades direkt till författaren på posten genom att använda det 

bifogade svarskuveret eller på mail. Efter två veckor skickades en påminnelse ut på mail. 

Enkäterna sorterades och sammanställdes inför analysen. 

 

 

Resultat 

 
För att undersöka hur variablerna kön, ålder, utbildning, sysselsättning, civilstånd, plats, antal 

dagar, antal år, Röda Korsets utbildningar, volontärernas belöning, feedback från frivillig-

ledaren, respons från uppringarna, samtal med medjourare och volontärers trauman relaterade 

till variabeln arbetstillfredsställelse användes beskrivande statistik, pearsons korrelation samt 

multipel regressionsanalys. 
 

 

Beskrivande statistik på variablerna   

                                                                                         

Beskrivande statistik utfördes på variablerna i undersökningen. Tabell 2 redovisas medel-

värde, standardavvikelse, min-värden och max-värden för oberoende variablerna ålder, Röda 

Korsets utbildningar, volontärernas belöning, feedback från frivilligledaren, samtal med 

medjourarna, volontärers trauman och arbetstillfredsställelse index. Resultatet visade en 

spridning i variabeln ålder med ett (M = 64.93 och SD = 11.56.) Den yngsta respondenten var 

22 år och den äldsta 84. Arbetstillfredsställelse index visade ett M = 5.33 på skalan (1= 

Mycket missnöjd till 7 = Mycket nöjd.). Variablerna Röda Korsets utbildningar, volontärernas 

belöning, feedback från frivilligledaren, respons från uppringarna, kontakten med medjourare 

och volontärers trauman hade höga värden på skalan (1 = Mycket negativt till 7 = Mycket 

positiv).  

 

Tabell 2                                                                                                                                  

Beskrivande statistik (frekvens medelvärde, standardavikelse, min, max )                              

Variabler                  n     M   SD             Min          Max                           

Ålder                              98            64.93         11.56             22              84   

Röda Korsets  utbildningar
2

     102           5.42            .872                4              7                             

Volontärernas belöning
2

           102           5.16            1.00 3              7                  

Feedback från frivilligledaren
2

 102           5.84            1.00 4              7                         

Respons från uppringarna 
2

      102           5.79            .978                 3             7                       

Kontaken med medjourare 
2

     102           6.03            .906  4             7    

 Volontärers trauman                102           5.05             1.06  3             7                   

Arbetstillfredsställelse index 
1

  102           5.33             .636  3             7 
1. Arbetstillfredsställelse skala 1 = Mycket missnöjd 7 = Mycket nöjd                                                                           
2. Röda Korsets utbildningar, volontärernas belöning, feedback från frivilligledaren, respons från uppringarna, 

kontakten med medjourare, volontärers trauman 1 = Mycket negativt, 7 = Mycket positivt 
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Sambandet mellan oberoende variablerna och arbetstillfredsställelse 
 

För att undersöka variablernas korrelation med arbetstillfredsställesle utfördes en pearson  
korrelation mellan oberoende variablerna kön, ålder, utbildning, sysselsättning, civilstånd 

plats, antal dagar, antal år, Röda Korsets utbildningar, volontärernas belöning, feedback från 

frivilligledaren, respons från uppringarna, kontakten med medjourare, volontärers trauman 

och beroende variabeln arbetstillfredsställelse. Resultatet visade att det fanns signifikanta 

samband mellan variablerna ålder, utbildning, sysselsättning, antal dagar, antal år. Variab-

lerna med starkast korrelation var ålder och sysselsättning med ett r = .720 Variabeln ålder 

korrelerade även med antal år på Röda Korset. Det visade sig också finnas en negativ 

korrelation mellan utbildning och Röda Korsets utbildningar med r = -.246. Variablerna kön, 

plats och civilstånd visade inga signifikanta samband. Ingen av variablerna korrelerade med 

arbetstillfredsställelse. Resultatet visade positiva samband mellan variablerna Röda Korsets 

utbildningar volontärernas belöning, feedback från frivilligledaren, respons från uppringarna, 

kontakten med medjourare, volontärers trauman och arbetstillfredsställelse. Den starkaste 

korrelationen fanns mellan feedback från frivilligledaren och arbetstillfredsställelse med ett r 

= .549 därefter visade Röda Korsets utbildningar och arbetstillfredställelse ett r = .454. Röda 

Korsets utbildningar visade sig också korrelera positivt med feedback från frivilligledaren, 

volontärernas belöning, kontakten med medjourare och volontärers trauman. Volontärernas 

belöning visade en korrelation med arbetstillfredsställelse r = .308. Volontärers trauman och 

kontakten med medjourare korrelerade svagt med arbetstillfredsställelse. Volontärers trauman 

med ett r = .330 och kontakten med medjourare r = .380. Respons från uppringarna var den 

enda variabeln som inte korrelerade med arbetstillfredsställelse. (Tabell 3) 

 

Tabell 3                                                                                                                                        

Sambandet mellan variablerna, och arbetstillfredsställelse 

Variabler  1   2  3  4   5  6   7    8     9    10     11     12     13    14    15      

 1.Kön      - 

 2.Ålder        -     .720**   .230*.264*  

 3.Utbildning   -              -.199       -.246* 

 4.Sysselsättning.  -          .177  .198      .186 

 5.Civilstånd             -      -.191 

 6.Plats                           -  -.188                                        -.197    

7.Antal dagar                    -                               

 8.Antal år                              -                                     

 9.Röda Korsets utbildningar        -  .444**.359**.285**.244*.454**                                      

10.Volontärernas belöning                  -        .261** .180               .308**    

11.Feedback från frivilligledaren               -             .517**           .549* 

12.Respons från uppringarna                              -    . 219*      .183                                                      

13. Kontakten med medjourare.                                    -                 .380**                                                  

 14 Volontärers trauman                                                   -           .330**                                                                     

 15. Arbetstillfredsställelse                                                               -                                     
Not. *p <  .05, ** p <  .01 
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Variablernas effekt på arbetstillfredsställelse 

 
En multipel regressionsanalys med enter som metod utfördes på modell 1 och modell 2. Regr-

essionanalysen genomfördes för att undersöka hur mycket variablerna, kön, ålder, utbildning, 

sysselsättning, civilstånd, antal dagar, antal år, Röda Korsets utbildningar, volontärernas be-

löning, feedback från frivilligledaren, respons från uppringarna, kontakten med medjourare 

och volontärers truaman förklarade arbetstillfredsställelse vilket framgår av Tabell 4 och 5. 

Regressionsanalysen för modell 1 visade ett R
2

= .083 vilket innebär att 8 % av variansen i 

arbetstillfredsställelse förklarades av variablerna kön, ålder, utbildning, sysselsättning, civil-

stånd, antal dagar och antal år. Modellen visade sig inte vara signifikant (p > .05). Variabeln 

sysselsättning visade ett β = .240, volontärernas utbildning visade ett β = -.175 därefter ålder 

med ett β = .142. Variablerna kön, dagar i månaden på Röda Korset, civilstånd och plats 

förklarade näst minst varians i arbetstillfredsställelse. Antal år på Röda Korset visade det 

lägsta β = -.004 vilket indikerarde att variationen i arbetstillfredsställelse påverkas svagt av 

antal år på Röda Korset. (Tabell 4) 

 

Tabell 4                                                                                                                            
Modell 1: Variablerna kön, ålder, utbildning, sysselsättning, civilstånd plats, antal dagar och 

antal år effekt på arbetstillfredsställelse 

 Variabel                           β                  t               p 
 Kön                       -.071          -.565           .574                                             

Ålder                                  -.142          -. 799          .427                                                            

Högsta utbildning               -.175           -1.41          .162                                                   

Sysselsättning                      .240            1.35          .179                                                      

Civilstånd                       -.085           -.679          .500                                                              

Dagar / mån på RK             -.076           -.570          .571                                                                           

År på RK                        -.004           -.030           .976                                                                   

Plats                        -.066            -.528          .599                                                                   

R square   .083                                                                                                                                              

F                        .731                              .663                                                                  
Not. p* <  .05 

Regressionsanalysen för modell 2 visade ett R
2

= .423 vilket innebär att 42 % av variansen                   

i arbetstillfredsställelse förklarades av variablerna, Röda Korsets utbildningar, volontärernas 

belöning, feedback från frivilligledaren, kontakten med medjourare, respons från uppringarna 

och volontärers trauman. Modellen visade sig vara signifikant med (p < .0005). Den variabel 

som hade det högsta betavärdet var feedback från frivilligledaren β = .388 värdet visade sig 

vara signifikant med (p < .0005). Två andra variabler med höga betavärden var Röda Korsets 

utbildningar och volontärers trauman. Röda Korsets utbildningar visade ett β = .221 och 

volontärers trauman visade ett β = .186. Båda variablerna visade sig vara signifikanta (p < 

0.5). Kontakten med medjourare, respons från uppringarna och volontärernas belöning visade 

låga betavärden utan signifikans (p > 0.5). Den variabel med lägst betavärde var responsen 

från uppringarna med ett β = .026 vilket indikerarde att variationen i arbetstillfredsställelse 

påverkas svagt av responsen från uppringarna.(Tabell 5) 

 

 

 

 

 



- 11 - 
 

Tabell 5                                                                                                                                                                                

Modell 2: Variablerna Röda Korsets utbildningar, volontärernas belöning, feedback från 

frivilligledaren, respons från uppringarna, kontakten med  medjourare och volontärers  

trauman effekt på arbetstillfredsställelse 

Variabel                            R square      β            t                      

 

                                             .423 

Röda Korsets utbildningar*               .221       .2.38              

Volontärernas belöning                     .068        .771               

Feedback från frivilligledaren **      .388         4.09              

Respons från uppringarna                .026         .328              

Kontakten med medjourare               .067        .729              

Volontärers trauman *                       .186         .242              

F**                                                     11.6                      
Not *p <. 05., ** p < .0005 
 

 

 

Diskussion 

 

 

Faktorernas inverkan på volontärernas arbetstillfredsställelse  
 

Studiens syfte var att undersöka ifall faktorerna, kön, ålder, utbildning, sysselsättning, civil-

stånd, plats, antal dagar, antal år, Röda Korsets utbildningar, volontärernas belöning, feedback 

från frivilligledaren, respons från uppringarna, kontakten med medjourare och volontärers 

trauman är relaterade till arbetstillfredsställelse hos volontärerna på Röda Korsets telefonjour. 

Volontärers arbetstillfredsställelse definierades i undersökningen som att volontärerna har en 

positiv attityd och känsla med sitt volontärarbete på Röda Korsets telefonjour. Undersök-

ningens första frågeställning som undersöktes var; Hur relaterar kön, ålder, utbildning, syssel-

sättning, civilstånd, plats, antal gånger i månaden, antal år som jourare till arbetstillfredsstäl-

lelse?. Undersökningens resultat visade att det inte finns någon relation mellan faktorerna och 

arbetstillfredsställelse. Sambandsanalysen visade att det fanns en korrelation mellan ålder och 

sysselsättning. Vilket innebär att ju äldre volontärerna var desto mer sysselsättning hade de i 

vardagen. Orsaken till detta kan bero på att många av de äldre volontärerna på Röda Korsets 

telefonjour var aktiva i vardagen. Det går emot vad Gillespie och King (1985) har hävdat att 

äldre personer ofta är mindre aktiva i vardagen och är i större behov av socialt umgänge.                                                                                                                

Det fanns också en korrelation mellan volontärernas utbildning och Röda Korsets utbildningar 

vilket visade att volontärer med hög utbildning var mindre tillfredsställd med Röda Korsets 

utbildningar. Orsaken skulle kunna bero på att volontärerna som har hög utbildning har högre 

förväntningar på Röda Korsets utbildningar än volontärerna som hade lägre utbildning. Det 

fanns även ett samband mellan ålder, antal dagar och antal år. Resultatet på undersökningens 

första frågeställning ger stöd för hypotesen att kön, ålder, utbildning, sysselsättning, civil-

stånd, plats, antal gånger i månaden och antal år relaterar negativt till arbetstillfredsställelse. 
Resultatet från sambandsanalysen på undersökningens andra frågeställning. Hur relaterar 

Röda Korsets utbildningar, volontärernas belöning, feedback från frivilligledaren, respons 

från uppringarna, kontakten med medjourare och volontärers trauman till 

arbetstillfredsställelse?  

Resultatet visade ett samband mellan Röda Korsets utbildningar, volontärernas belöning, 

feedback från frivilligledaren kontakten med medjourare, volontärers trauman och arbetstill-
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fredsställelse. Det visade sig finnas ett starkt samband mellan att anse att feedback från 

frivilligledaren påverkar ens arbetstillfredsställelse positivt och ens generella arbetstill-

fredsställelse. Vilket innebär att volontärerna som ansåg att feedback från frivilligledaren 

påverkar ens arbetstillfredsställelse positivt kände generell arbetstillfredsställelse som 

volontär. Tidigare forskning av Gidron (1983) visade att ledaren var viktig och inverkade på 

volontärernas arbetstillfredsställelse. Det fanns också ett samband mellan att anse att Röda 

Korsets utbildning påverkar ens arbetstillfredsställelse positivt och ens generell arbetstillfred-

sställelse. Volontärerna som ansåg att Röda Korsets utbildning påverkar ens arbetstillfred-

sställelse positivt kände generell arbetstillfredsställelse som volontär. Tidigare forskning har 

visat att det är viktigt med utbildning för volontärerna. Lammers (1991) studerade olika 

faktorer som hade en inverkan till att volontärer väljer att stanna kvar i organisationen. Det 

visade sig att om volontärerna fick utbildning ökade chansen att volontärerna stannade kvar 

på organisationen. Det fanns också ett samband mellan att anse att volontärers trauman 

påverkar ens arbetstillfredsställelse positivt och ens generella arbetstillfredsställelse. Vilket 

innebar att volontärerna som ansåg att volontärers trauman påverkar ens arbetstillfred-

sställelse positivt kände generell arbetstillfredsställelse som volontär. Det är en outforskad 

faktor som inte går att finna inom forskningen. Orsaken till sambandet kan bero på att 

volontärer som anser att traumatiska upplevelser påverkar ens arbetstillfredsställelse också 

påverkar ens generella arbetstillfredsställelse som volontär har lättare att sätta sig in 

uppringarnas situation. Medjourare och belöning visade ett svagare samband med 

volontärernas arbetstillfredsställelse vilket går emot forskningen där interaktionen med andra 

volontärer och belöning visat sig vara viktigt för volontärernas arbetstillfredsställelse. Gidron 

(1978) hävdade att volontärer hade förväntningar att integrera med andra volontärer inom 

organisationen samt att få belöning för sitt arbete vilket skulle kunna vara en av 

förklaringarna till resultatet. Ifall volontärerna på Röda Korset hade höga förväntningar på sitt 

volontärarbete som Röda Korset inte uppfyllt kan det vara en orsak till missnöje. Responsen 

från uppringarna visade inget samband med arbetstillfredsställelse orsaken skulle kunna bero 

på negativ respons från upppringarna och volontärernas känsla av att inte kunna hjälpa upp-

ringarna vilket påverkade till missnöje hos volontärerna. Resultatets andra frågeställning ger 

stöd för hypotesen att Röda Korsets utbildning, volontärernas belöning, feedback från 

frivilligledaren, respons från uppringarna, kontakten med medjourare och volontärers trauman 

relaterar positivt till arbetstillfredsställelse. 

Resultatet av regressionsanalysen visade hur mycket varians i arbetstillfredsställelse som 

förklarades av variablerna och har gett ett svar på undersökningens tredje frågeställning.               

Hur stor del av variationen i arbetstillfredsställelse kan förklaras av faktorerna, kön, ålder, 

sysselsättning, civilstånd, antal dagar i månaden, antal år som jourare? Regressionsanalysen 

visade att variablerna tillsammans förklarade 8% av variansen i arbetstillfredsställelse. Den 

variabel som visade inverka mest på arbetstillfredsställelse var sysselssättning. Den fjärde 

frågeställningen hur stor del av variationen i arbetstillfredsställelse kan förklaras av faktorerna 

Röda Korsets utbildningar, volontärernas belöning, feedback från frivilligledaren, respons 

från uppringarna, kontakten med medjourare och volontärers trauman.? Resultatet av regres-

sionsanalysen visade att variablerna förklarade 42% av variansen i arbetstillfredsställelse. De 

variabler som visade störst varians i arbetstillfredsställelse och som visade sig vara signifi-

kanta var feedback från frivilligledaren, Röda Korsets utbildningar och volontärers trauman. 
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Undersökningens fördelar och brister 
 

Tidigare forskning har framförallt riktat uppmärksamheten mot volontärers arbetstillfreds-

ställelse inom betalt arbete och det finns begränsat med forskning om volontärers arbetstill-

fredsställelse i ideella organisationer. Gidron (1983) har i sin studie hävdat att volontärers ar-

betstillfredsställelse inte har fått så mycket uppmärksamhet inom forskningen. Den här 

studien kan därför ses som ett bidrag till forskningen om volontärers arbetstillfredsställelsle 

men även för forskningen om arbetstillfredsställelse inom telefonjourverksamhet. En av 

undersökningens fördelar är att den har bidragit med nytt vetande om volontärers 

arbetstillfredsställelse på Röda Korsets telefonjour som är ett outforskat område och har även 

bidragit med att uppmärksamma Röda Korsets telefonjour och det arbetet jouren utför. 

Undersökningen har testat ifall demografiska faktorer som exempelvis kön, utbildning 

relaterar till arbetstillfredsställelse vilket är intressant för undersökningen då det finns 

begränsat med forskning som undersökt demografiska faktorer inverkan på volontärers 

arbetstillfredsställelse. En annan fördel med undersökningen är att den kan fungera som ett 

underlag för vidare forskning om arbetstillfredsställelse i telefonjourer  

En brist är att endast 26 av 40 påståenden användes från skalan VSI. Orsaken till det var att 

antalet påståenden inte fanns redovisade i rapporten och kan ses som en svaghet för under-

sökningens validitet och reliabilitet. Ett hot mot den inre validiteten är att sambandet hos vari-

ablerna kan bero på andra förklaringar även fast resultatet visade ett samband med arbetstill-

fredsställelse i regressionsanalysen och sambandsanalysen. Skalan VSI har visat hög 

reliabilitet med ett cronbachs alpha α = .90 och α = .70 på delskalorna. Undersökningens 26 

påståenden visade ett cronbachs alpha på α = .92. En svaghet är undersökningens bortfall som 

kan bero på att volontärerna missat svara eller missförstått någon fråga. Det förekom bortfall 

på frågan antal år på Röda Korset i och med att undersökningen var målriktad till Röda 

Korsets volontärer fanns ingen möjlighet att samla in ytterligare data eller skicka ut enkäten 

igen. En annan svaghet i undersökningen är att författaren inte fanns på plats för att dela ut 

enkäten vilket eventuellt skulle kunnat påverka till att minska bortfallet på frågorna. Det 

skulle även kunna ses som en styrka i undersökningen eftersom att spridningen var stor 

mellan städerna och det visade sig att få enkäten utskickad på mail underlättade för Röda 

Korset och respondenterna. Undersökningens resultat riktar sig till Röda Korset volontärer 

och kan därmed kan det vara svårt att generalisera resultatet, men kan däremot vara ett 

intressant bidrag för andra jourer med telefonverksamhet. Undersökningen kan ses som viktig 

förstudie för att undersöka vilka faktorer som inverkar till volontärers arbetstillfredsställelse i 

telefonjourverksamhet och testa ifall VSI kan användas i sammanhanget. 

 

 

Förslag till vidare forskning  

 
Den här undersökningen har visat att faktorer i volontärers omgivning på Röda Korset hade 

en inverkan på volontärerna och deras arbetstillfredsställelse. Förslag till vidare forskning är 

att utveckla studien om volontärers arbetstillfredsställelse på Röda Korsets 

telefonjourverksamhet och ta reda på ifall faktorerna utbildning, feedback från 

frivilligledaren, respons från uppringarna, volontärernas belöning och volontärers trauman 

skulle inverka på volontärernas arbetstillfredsställelse på andra telefonjourer i Sverige. Ett 

annat förslag är att göra en jämförelse mellan Röda Korsets telefonjour och andra 

telefonjourer i Sverige för att ta reda på generella faktorer som inverkar på volontärers 

arbetstillfredsställelse inom telefonjourverksamhet.  
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