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Syfte 

Uppsatsens syfte är att skapa förståelse för hur sociala ideella organisationer på lokal 

nivå kommunicerar vid rekryteringsprocessen av volontärer samt hur de aktivt arbetar 

med kommunikation för att utarbeta långsiktiga relationer gentemot volontärer. För att 

besvara uppsatsens syfte formulerades två forskningsfrågor: 

 Hur kommunicerar sociala ideella organisationer för att rekrytera nya volontärer? 

 Hur kommunicerar sociala ideella organisationer för att bibehålla och stärka 

relationen gentemot befintliga volontärer? 

Metod 

För att besvara uppsatsens syfte har en kvalitativ forskningsstrategi använts. Denna 

forskningsstrategi tillät en djupgående analys av teoretisk och empirisk data som 

samlats in via sekundära källor samt tio personliga intervjuer. Uppsatsarbetet har skett i 

linje med abduktion då vi har arbetat med insamling av teoretisk  och empirisk data 

parallellt.  

Slutsatser 

Denna uppsats har format en förståelse kring vikten av förtroendeskapande inom sociala 

ideella organisationers kommunikationsprocess gentemot potentiella samt befintliga 

volontärer. Förtroende skapas effektivast genom relationsmarknadsföring, så som face-

to-face marknadsföring. Genom analys och slutsatsarbete har vi kommit fram till att 

sociala ideella organisationer, på lokal nivå, inte lägger några märkvärda resurser på 

kommunikation gentemot potentiella samt befintliga volontärer. De arbetar istället med 

en verbal kommunikation i det dagliga arbetet.   

Nyckelord: volontär, ideell organisation, kommunikation, relationsmarknadsföring, 

förtroendeskapande genom kommunikation, rekrytering av volontärer  
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ABSTRACT  

The purpose with this study is to develop an understanding of how social non-profit 

organizations at the local level communicate during the recruitment process of 

volunteers. The study will also describe how these organizations are actively working 

with communications to develop long-term relationships towards the volunteers. In 

order to achieve the purpose of this study two research questions was compiled: 

 How do social non-profit organizations communicate to recruit new volunteers? 

 How do social non-profit organizations communicate to maintain and strengthen the 

relationship with existing volunteers? 

In this thesis a qualitative research approach was used, which allowed a thorough 

analysis of theoretical and empirical data that was gathered through secondary sources 

and ten personal interviews. Throughout the study a collection of theoretical and 

empirical data has taken place parallel and therefore this study came to adopt a 

abductive approach.  

This paper has shaped an understanding of the importance of confidence-building in the 

social non-profit organizations’ communication process towards potential and existing 

volunteers. Trust is created through effective relationship marketing, such as face-to-

face marketing. Through this study we have concluded that social non-profit 

organizations, at a local level, do not add any noticeable resources on communication 

towards potential and existing volunteers. Instead they work with a verbal 

communication in the daily tasks. 
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1. INLEDNING 

I det inledande kapitlet kommer bakgrunden till uppsatsens problem att presenteras. Vi 

vill genom detta kapitel skapa en förståelse för det ämne och de begrepp som uppsatsen 

behandlar. Sedan kommer de påståenden som tagits upp i bakgrunden att diskuteras för 

att utmynna i uppsatsens frågeställningar och syfte. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Vikten av den ideella sektorn 

Under 1990-talet kom debatten om ideella organisationers roll i samhället att ändra 

kurs. Från att ha setts som en konsekvens av statens misslyckande kom dessa 

organisationer att bli legitimt erkända verksamheter vars insatser sågs som ett 

komplement till statens arbete (Lundström, 2004).  Sargeant (2009) menar att om ett 

vinstdrivande företag eller staten engagerar sig i ett samhällsproblem är det nästan alltid 

ett måste att det ska finnas en ekonomisk vinning genom att engagera sig i problemet. 

Det finns då många individer i samhället, speciellt de som tillhör minoritetsgrupper, 

som inte kan få den hjälp de behöver då de ekonomiska resurserna inte är tillräckliga. 

Vidare menar Sargeant (2009) att den ideella sektorn går in och arbetar där varken den 

officiella eller den privata sektorn är villiga att engagera sig. Författaren förklarar att 

denna sektor kan identifieras genom frivilligt engagemang i samhällsproblem.  

Denna uppsats kommer att behandla den direkt sociala ideella sektorn, vilket innebär att 

anställda och volontärer kommer i direkt kontakt med de som är i behov av hjälp, 

brukarna (SOU 1993:82). Dessa organisationer arbetar aktivt med att stärka välfärden 

enligt SOU (1993:82). Sargeant (2009) menar att ideella organisationer är en bredare 

benämning som syftar till alla föreningar och organisationer som arbetar mot ett ideellt 

syfte. Lundström (2004) redogör att innan 1990-talet hade ideella organisationer bemöts 

med stor misstänksamhet då allt arbete utanför statens institutioner ansågs vara ett 

misslyckande av staten. Pallotta (2012) menar att när allmänheten talar om ideella 

verksamheter kommer de fortfarande ofta in på misstro mot dessa 

organisationer.  Författaren menar att allmänheten inte tror pengarna kommer fram till 

brukarna. Denna syn hos allmänheten har funnits ända sedan ideella organisationer 

startades enligt Wijkström & Einarsson (2004). Generellt är det bara cirka 65 % av de 

pengar ideella organisationer samlar in som går till insamlingens faktiska syfte 

(Sargeant, 1999). Det är dock viktigt att understryka att resten av dessa pengar går till 
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största del till utveckling och underhållning av organisationen, vilket inte alla är 

medvetna om (Pallotta, 2012).  

Att det finns misstro mot ideella organisationer grundar sig till stor del i de skandaler 

och bedrägerier som uppdagats (Herzlinger, 1996). Ett uppmärksammat fall i Sverige är 

när Johan af Donner, förre detta informations- och insamlingschefen på Röda Korset 

och innan dess även på Cancerfonden, som svindlade till sig totalt nästan åtta miljoner 

kronor från dessa organisationer (Levin, 2010). Även Stockholm Stadsmission skakades 

av en skandal då det framkom att direktorn Staffan Hellgren låtit en lägenhet han hyrt 

av Stadsmissionens fastigheter renoveras utan att hyran påverkades. Detta 

lägenhetskontrakt övertogs sedan av hans släktingar (Nyheter, 2004). Dessa 

uppmärksammade fall ledde till en förtroendekris gentemot sociala ideella 

organisationer. Detta tydliggjordes genom att Röda Korsets årliga julinsamling 2009 

omsatte fem miljoner mindre än föregående år samt att Hellgren fick avgå för att 

organisationen skulle kunna återskapa förtroendet för Stadsmissionen (Levin, 2010; 

Nyheter, 2004). 

1.1.2 Volontärers roll inom ideella organisationer 

De organisationer som verkar inom den ideella sektorn kan ha både avlönade och 

oavlönade individer som arbetar för dem menar Drucker (1989). De individer vi syftar 

till i detta arbete som volontärer är de oavlönade arbetarna. Ideella organisationer har 

ofta få betalda anställda på grund av de låga finansiella tillgångar de besitter och är 

därför mycket beroende av volontärer (Drucker, 1989). De som oavlönat arbetar inom 

en organisation kan i Sverige definieras som en frivilligarbetare, men i övriga världen 

benämns denna individ som volontär (SOU 1993:82). 

En volontär kan definieras som en individ som utför oavlönat arbete på fritiden samt på 

en frivillig grund menar Lundåsen (2005). Volontärer börjar mer och mer inta en roll 

som icke-betald personal då de tar över yrkesmässiga och administrativa uppgifter i 

organisationer och ges större ansvar menar Drucker (1989). Utan volontärer som 

arbetskraft skulle alltså en ännu större summa av insamlade pengar inom ideella 

organisationer gå till personalkostnader och andra administrativa kostnader (Drucker, 

1989). Då de statliga bidragen har minskat samt att omsättningen av volontärer har ökat 

är ideella organisationer i större behov än någonsin av att attrahera nya volontärer samt 
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att arbeta för att behålla de redan befintliga volontärerna (Bendapudi, Singh & 

Bendapudi, 1996; Mueller et al, 2005).  

1.2 Problemdiskussion 

Under de senaste decennierna har volontärarbete blivit vanligare och allmänheten har en 

starkare medkänsla för de sociala problem som är en del av dagens samhälle (Ganesh & 

McAllum, 2011). Mer än 50 % av vuxna, i åldern 30-60, i Sverige är redan volontärer i 

någon typ av ideell organisation menar Lundåsen (2005). Trots det ökade engagemanget 

hos allmänheten är den ideella sektorn fortfarande i akut behov av att attrahera nya 

volontärer (Webb, Green & Brashear, 2000). Som tidigare nämnt, beror detta akuta 

behov på att de statliga bidragen generellt blir mindre och att omsättningen av 

volontärer ökar (Plessis & Petzer, 2011). En annan förklaring till varför de ideella 

organisationerna är i behov av fler volontärer är att antalet som engagerar sig på en 

kontinuerlig basis har minskat (Wymer & Starnes, 2001).   

Då engagemanget hos volontärer beror på om individen kan relatera till organisationens 

mission bör ideella organisationer fokusera på relationskapande gentemot volontärer 

(Seligman, 1997). Drucker (1989) menar att det är viktigt att alla individer, betalda och 

obetalda, på en arbetsplats känner att de utvecklas genom sina arbetsuppgifter. Många 

av de som är volontärer idag är välutbildade och kräver då mer utmanande 

arbetsuppgifter för att trivas. Vidare förklarar Drucker (1989) att det är viktigt att 

utnyttja volontärernas kapacitet då det annars finns en stor risk att de lämnar 

organisationen på grund av att arbetet inte känns tillfredsställande. Wymer & Starnes 

(2001) redogör att anledningen till att volontärer lämnar organisationer efter en kortare 

tid som aktiv kan bero på brister inom rekryteringsprocessen.  

Wymer & Starnes (2001) redogör för vikten av kommunikation under 

rekryteringsprocessen då antalet ideella organisationer ständigt ökar och konkurrensen 

blir allt hårdare när en organisation ska rekrytera nya volontärer. Sargeant (2009) menar 

att brister inom rekryteringsprocessen bidrar till en hög omsättning av volontärer. 

Wymer & Starnes (2001) klargör vikten av att organisationer ger en korrekt 

arbetsbeskrivning och inte försöker försköna den för att undvika avhopp. Vidare menar 

författarna att det skapas en negativ stämning i en organisation om det är många 

volontärer som engagerar sig under en kortare tidsperiod.  
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Volontärer är mer genuint engagerade i en organisations arbete än de avlönade anställda 

då motivation hämtas från andra källor än att tjäna pengar (Sargeant, 2009; Wymer & 

Starnes, 2001). Det är i samband med organisationens värderingar som engagemang hos 

volontärerna skapas, vilket medför att motivationsfaktorerna är djupt rotade i 

organisationens arbete (Sargeant, 2009; Seligman, 1997). Med detta i åtanke anser vi 

det viktigt att undersöka hur organisationer arbetar för att kommunicera organisationens 

värderingar gentemot potentiella samt befintliga volontärer. 

Som tidigare nämnt pågår en förtroendekris gentemot ideella organisationer, vilket 

påverkar individers attityd (Levin, 2010). Individens attityd gentemot en organisation 

har sedan stor inverkan på ifall individen engagerar sig inom verksamheten eller inte 

(Plessis & Petzer, 2011). Det finns många teorier som beskriver sambandet mellan 

attityder och beteende men det är inte sett ur sociala ideella organisationers perspektiv 

menar Webb, Green & Brashear (2000). Nichols (2004) redogör att detta samband är 

viktigt att undersöka då det underlättar för sociala ideella organisationer att utforma 

effektiva marknadsföringsstrategier för att attrahera nya volontärer samt att skapa 

långsiktiga relationer med de nuvarande volontärerna.  

1.3 Problemformulering 

Antalet volontärer som engagerar sig på en kontinuerlig basis inom ideella 

organisationer har minskat, vilket dels beror på brister inom rekryteringsprocessen. 

Denna process innefattar de aktiviteter som sker mellan organisation och individ från 

första mötet tills dess att individen har arbetat inom organisationen en kortare tid. En 

organisations utformning av kommunikation under rekrytering har stor inverkan på 

huruvida en volontär tilltalas av att engagera sig inom en organisation eller inte. 

Kommunikation innebär de processer som sker för att förmedla informations-, attityd- 

samt känsloflöde mellan organisation och individ. Det är då även viktigt för en 

organisation att ha i åtanke att kommunikationen i rekryteringsprocessen påverkar 

volontärens beteende under hela engagemanget inom organisationen.  

Med vår problemdiskussion som grund har följande forskningsfrågor formulerats: 

 Hur kommunicerar sociala ideella organisationer för att rekrytera nya volontärer? 

 Hur kommunicerar sociala ideella organisationer för att bibehålla samt stärka 

relationen gentemot befintliga volontärer? 
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1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att skapa förståelse för hur sociala ideella organisationer på lokal 

nivå kommunicerar vid rekryteringsprocessen av volontärer samt hur de aktivt arbetar 

med kommunikation för att utarbeta långsiktiga relationer gentemot volontärer. 
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2. METOD 

I detta kapitel presenteras den metodologi som vi har valt att använda i denna 

uppsats.  Även val av respondenter kommer att presenteras. Sedan följer en beskrivning 

av kunskapsprocessen och avslutningsvis motiveras kritiskt ställningstagande för att 

skapa trovärdighet i uppsatsen.  

2.1 Forskningsansats 

2.1.1 Abduktiv ansats 

Enligt Patel & Davidsson (2011) finns det tre olika sätt att angripa ett 

forskningsproblem; abduktiv, deduktiv och induktiv ansats. Patel & Davidsson (2011) 

menar att den abduktiva forskningsstrategin är en mix av deduktiv och induktiv ansats. 

Vidare menar författarna att inom deduktiv ansats lägger forskaren en större vikt på 

teori för att sedan utveckla en hypotes som testas i verkligheten genom empirisk data. 

Genom att använda deduktiv forskningsstrategi kan forskaren vara objektiv då 

vetenskapliga teorier ligger som grund för forskningen. Patel & Davidsson (2011) 

förklarar att induktiv forskningsstrategi däremot lägger fokus på det empiriska 

problemet för att sedan applicera på teorier. Patel & Davidsson (2011) menar att 

abduktiv forskningsstrategi formulerar teori utifrån ett enskilt empiriskt fall. Teori 

prövas sedan i verkligheten vilket leder till att teorier revideras. Vidare menar Patel & 

Davidsson (2011) att forskaren är flexibel då denne inte arbetar efter en specifik 

forskningsstrategi för att relatera empiri till teori eller tvärt om. Abduktiv ansats innebär 

enligt Alvesson och Sköldberg (2008) att forskaren kan låta det empiriska materialet 

utvecklas steg för steg samtidigt som den teoretiska referensramen revideras. I denna 

uppsats används abduktiv forskningsansats då detta gav en djupare inblick i ämnet 

innan empirisk datainsamling. Genom att skapa en förståelse för relevanta teorier innan 

empirisk data samlades in kunde ingående och pricksäkra frågor ställas till uppsatsens 

respondenter. Då nya relevanta teorier uppkom har den teoretiska referensramen 

reviderats under uppsatsarbetets gång vilket har medfört att uppsatsen antagit en 

abduktiv ansats.  

2.1.2 Hermeneutiskt synsätt  

Hermeneutiskt samt positivistiskt synsätt är två filosofier som beskriver forskarens roll i 

tolkningsprocessen (Patel & Davidsson, 2011). Enligt författarna innebär positivistiskt 

synsätt att kunskap som genereras genom forskningen ska bidra till positiv utveckling 
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för samhället. Författarna menar vidare att positivism bygger på logiska prövbara 

iakttagelser som bryts ner till enkla beståndsdelar, reduktionism, då forskningen går ut 

på att studera delarna av problemet istället för helheten. Patel & Davidsson (2011) 

förklarar att enligt positivistiskt synsätt ska forskaren ställa sig objektiv mot 

forskningsobjektet då forskarens person, religion och politik ska inte påverka resultatet 

av forskningen. Författarna menar att forskaren kan bytas ut men resultatet förblir det 

samma. Det har dock visat sig omöjligt att dela på teori och observationer då forskare 

präglas av sin person och värderingar. Positivismen tar sin grund i naturvetenskap och 

därav är det bättre att genom matematiska formler formulera hypoteser och teorier, 

alltså lämpar sig detta synsätt bäst för kvantitativa studier (Patel & Davidsson, 2011).  

I denna uppsats har det hermeneutiska synsättet använts. Inom hermeneutik består 

forskningsprocessen av att lära, tolka och begripa mänsklig existens enligt Patel & 

Davidsson (2011).  Författarna menar att hermeneutiker tror att människors handlingar 

samt verbalt och skrivande språk går att tolka och förstå. Genomgående i denna uppsats 

har forskaren tolkat och analyserat respondenternas karaktär samt svar på 

intervjufrågorna.  Enligt Ahrne & Svensson (2011) är det viktigt att förstå att samma 

studie kan tolkas på många olika sätt. Patel & Davidsson (2011) redogör att 

hermeneutisk forskning går att koppla till abduktion eftersom forskaren växlar mellan 

delarna och helheten samt olika perspektiv vid tolkning av materialet. Denna uppsats 

genomsyras av abduktiv ansats vilket även kan kopplas till hermeneutiskt synsätt då 

Bryman & Bell (2005) menar att teorier kommer att skapas under studiens gång inom 

båda forskningsansatserna. Det viktigaste inom hermeneutiska synsättet är att kunna 

presentera det unika i varje tolkning då detta kommer att berika forskningen med 

mångfald menar Patel & Davidsson (2011). Bryman & Bell (2005) menar dock att det 

hermeneutiska synsättet tenderar till att vara subjektivt och det är därför viktigt att 

författaren redogör för sin tidigare förståelse samt sina förväntningar inom området.  

2.2 Kvalitativ forskningsmetod  

Patel & Davidsson (2011) menar att beroende på hur forskaren väljer att generera, 

hantera och analysera den empiriska data som samlats in kan forskningsmetoden 

variera. Bryman & Bell (2005) menar att inom kvalitativ forskning ligger fokus i ord 

samt förståelse av verkligheten och ger möjlighet till en mer djupgående analys än den 

kvantitativa forskningsstrategin, som istället fokuserar på mätningar vid datainsamling 

och statistik. För att kunna besvara syfte samt frågeställningar i denna uppsats krävs en 
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djupgående analys då förståelse av organisatoriska beteenden ligger i fokus. Silverman 

(2010) menar att det specifika forskningsproblemet ska diktera vilken metod som 

används; kvalitativ eller kvantitativ. Forskningsmetoden skall ses som ett verktyg för att 

komma åt önskad information menar författaren.  Merriam (2009) styrker detta genom 

att förklara att kvalitativa forskare är intresserade av hur människor förstår och upplever 

samt skapar mening i sin egen värld. Genom att använda kvalitativ forskningsstrategi i 

denna uppsats tilläts djupare personliga intervjuer med möjlighet till följdfrågor. Fokus i 

denna forskningsmetod ligger i att förstå fenomenen ur respondentens perspektiv och 

inte ur forskarens förklarar Merriam (2009). Vidare menar Merriam (2009) att resultat 

av kvalitativ forskning utmynnar i fylliga beskrivningar tillskillnad från kvantitativa 

resultat där statistik beskriver den insamlade data. Då denna uppsats kräver djupgående 

svar från respondenterna för att besvara forskningsfrågor och syfte ansågs den 

kvalitativa forskningsmetoden mest lämpad.  

Enligt Merriam (2009) är forskaren central i insamling och analys av data inom den 

kvalitativa metoden då förståelse står i fokus. Genom att använda kvalitativ metod 

lämnas mycket utrymme till analys och egna slutsatser (Bryman & Bell, 2005). Då det 

inte finns direkta kopplingar till vetenskapliga teorier i uppsatsens frågeställningar har 

analys och egna slutsatser kommit att spela en stor roll. Genom att använda sig av en 

kvalitativ forskningsstrategi ges det möjlighet för forskaren att studera respondenten i 

naturlig miljö och även ta hänsyn till detta vid analysen (Ryen, 2004). Enligt Merriam 

(2009) är en fördel med den kvalitativa metoden att forskaren kan utöka sin insikt i 

respondentens svar genom att kommunicerar verbalt och ickeverbalt. Författaren 

förklarar vidare att forskaren får utrymme att stämma av med deltagaren om 

informationen denne har lämnat har uppfattas korrekt av forskaren. Dock går det inte att 

utesluta att resultatet kommer att påverkas av forskarens person. Merriam (2009) menar 

att utformning av kvalitativ forskning är flexibel då den går att anpassa till 

förutsättningarna som råder under forskningens gång.   

2.2.1 Datainsamling 

I denna uppsats kommer både sekundär samt primär data att användas. Den sekundära 

datainsamlingen består av relevanta teorier hämtat ur tryckt litteratur samt vetenskapliga 

tidskrifter (Bryman & Bell, 2005). Alla vetenskapliga artiklarna som använts under 

uppsatsens gång har genomgått en peer review, vilket innebär att artiklarna har 

granskats av andra forskare inom fältet innan de har publicerats (Merriam, 2009). Den 
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sekundärdata som använts under uppsatsen gång bygger på teorier, allmängiltiga 

modeller samt tidigare forskning inom ideella organisationer, vilket Patel & Davidsson 

(2011) menar underlättar att avgränsa problemområde. Hegelund (2007) förklarar att det 

är också viktigt att ha ett kritiskt tänkande gentemot de artiklar och den litteratur 

forskaren tar del av. Primärdatan i denna uppsats består av empiri insamlat genom 

personliga intervjuer med anställda och volontärer på sociala ideella organisationer samt 

respektive organisations hemsida och marknadsföringsmaterial. Bryman & Bell (2005) 

förklarar att primärdata är den information som forskaren har samlat in.    

2.2.2 Intervjuer 

Enligt Byman & Bell (2005) är kvalitativ intervju mer dynamisk än kvantitativ intervju 

eftersom syftet i den sistnämnda är att mätningen av begreppet ska få så hög reliabilitet 

och validitet som möjligt. Merriam (2009) menar att strukturerade intervjuer utformas i 

enkätform och att frågor ställs i den ordning de är skrivna, vilket medför att det inte 

finns någon flexibilitet. Detta innebär att forskaren inte får någon insikt i respondentens 

perspektiv eller uppfattning av omvärlden. Enligt Merriam (2009) används den 

ostrukturerade intervjumetoden när forskaren inte har tillräckligt med insikt i 

fenomenet för att kunna förutse alla relevanta frågor. Målet med denna intervjuform är 

att samla på sig information som ska hjälpa utforma tillkommande intervjuer. Enligt 

Bryman & Bell (2005) finns det även en tredje intervjuform; semistrukturerad. I denna 

uppsats har den semistrukturerade intervjumetoden använts. Den semistrukturerade 

intervjuformen användes vid personliga interjuver med personalen och volontärer inom 

de olika organisationerna.  

Bryman & Bell (2005) menar att vid de personliga intervjuerna har tydligt strukturerade 

frågor förberetts för att få en djupare teoretisk insikt i hur organisationen arbetar. 

Författarna förklarar att genom semistrukturerad intervjuform tillåts följdfrågor och 

omorganisering av frågeföljden under intervjuns gång. Ryen (2004) menar att det ibland 

är svårt att ta fram en klar struktur för en intervju men att valen av metod bör grundas i 

valet av fokus, forskningsfrågor och urvalskriterier. Hon menar också att om forskaren i 

förväg bestämmer en intervjumetod blir det lätt att forskaren inte ser till helheten utan 

istället fokuserar på att följa sin metod med strukturerade frågor. Ryen (2004) trycker på 

vikten av flexibilitet i intervjumetod men hon menar också att det självklart finns risker 

med detta då forskaren kanske kommer ifrån ämnet till viss del och missar att ställa 

vissa viktiga frågor. 
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2.2.3 Urval 

Enligt Long (2007) väljs respondenter i kvalitativa studier på grund av vilka de är och 

vilka kunskaper de bär på. Respondenternas relevans är baserad på forskarens 

problemformulering samt teoretisk position. Enligt Bryman & Bell (2005) finns det två 

sett att välja respondenter; sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Vid icke-

sannorlikhetsurval kan resultat bli missvisande då forskaren har valt ut speciella 

respondenter av olika anledningar medan sannolikhetsurvalet har en större grad av 

objektivitet. Detta då urvalet är baserad på slumpmässig grund. Trots möjligheten av att 

vår empiri skulle bli missvisande har icke-sannolikhetsurval använts i denna uppsats. 

Att vi använde oss av icke-sannolikhetsurvalet är baserat på att vi kontaktade sociala 

ideella organisationer som gick att återfinnas på lokal nivå i Kalmar och det fanns då ett 

begränsat urval att välja mellan. Bryman & Bell (2005) förklarar att detta urval är ett 

paraplybegrepp för olika typer av urval. Ett av dessa urval är bekvämlighetsurval vilket 

enligt Bryman & Bell (2005) innebär att forskaren väljer respondenter på grund av att 

denne vill skapa ett djup i intervjun och inte för att det ska vara representativt för 

forskningen som genomförs. Vidare förklara författarna att inom bekvämlighetsurval är 

respondenten tillgänglig för förskaren och att resultatet aldrig kan vara 

generaliserande.  Genom ett bekvämlighetsurval valdes de organisationer som hade 

tiden och viljan att medverka.  

Ett annat urval inom icke-sannolikhetsurval är snöbollsurval (Bryman & Bell, 2005). 

Patel & Davidsson (2011) menar att snöbollsurval innebär att forskaren tar kontakt med 

organisationer som är relevanta för undersökningen. Författarna menar vidare att 

kontaktpersonen på organisationen sedan hjälper forskaren att komma i kontakt med 

andra individer av intresse för forskningen. Organisationsrepresentanter valdes genom 

ett snöbollsurval då vi valde de som ansvarade för kommunikation gentemot potentiella- 

samt befintliga volontärer inom organisationerna. Även Tic-husets volontär valdes 

genom snöbollsurval då organisationen hjälpte oss att komma i kontakt med individen. 

Resterande volontärer valdes däremot genom bekvämlighetsurval då vi hade kontakt 

med dessa genom vårt tidigare engagemang inom ideella organisationer.   
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2.2.4 Beskrivning av respondenter 

Respondent 1 

Anna Adbring arbetar som föreståndare för verksamheten Garderoben på Kalmar 

Stadsmission. Adbring har tidigare arbetat inom industri med förbättringsarbete och 

som skiftledare.  

Respondent 2 

Monica Bergendorff har arbetat som samordnare för frivilliga insatser på Tic-huset i nio 

år där hon ansvarar för rekryteringsprocessen av volontärer samt att para ihop dessa 

med brukare. Bergendorff har inte tidigare arbetat inom någon ideell verksamhet men 

har varit anställd inom vården i 26 år. 

Respondent 3 

Miriam Dey arbetar som verksamhetsledare på Röda Korset Kalmar sedan 2010. Deys 

huvudsakliga arbetsuppgift innefattar integartionsverksamheten Mentor till mentor samt 

att hon ansvara för mötesplatsen Träffpunkten. Innan sin anställning på Röda Korset 

Kalmar arbetade hon som volontär inom organisationen.  

Respondent 4 

Ulf Irebring arbetar sedan två år tillbaka som föreståndare för Second Hand 

verksamheten på Kalmar Stadsmission. Irebring har en bakgrund inom handel samt 

kyrklig verksamhet. 

Respondent 5 

Jenny Lundskog är anställd sedan 2012 på Rädda Barnen Region Syd som 

verksamhetsutvecklare. Hennes arbete består av att ge stöd till lokalföreningar och 

distrikt samt aktivt arbeta med föreningsutveckling. Innan Lundskog anställdes var hon 

även engagerad som volontär inom Rädda Barnen på lokal nivå.  

Respondent 6 

Lina Andersson studerar på Turismekonomiprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar 

och arbetar som volontär på Kalmar Stadsmission sedan hösten 2013.  

  



18 

 

Respondent 7 

Sarah Ekström går sista året på Socionomprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar 

och är volontär på Röda Korset Kalmar sedan fyra månader tillbaka. 

Respondent 8 

Lars Gustavsson är nybliven pensionär och engagerar sig som volontär på Röda Korset 

Kalmar sedan 2009. 

Respondent 9 

Birgitta Johansson är pensionär och engagerar sig som volontär på Tic-huset sedan 2010 

men har under sin tid som ordförande på Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund 

(SKPF) varit med och ordnat aktiviteter sedan Tic-huset öppnade sina dörrar för tolv år 

sedan. 

Respondent 10 

Caroline Larsson studerar på Turismekonomiprogrammet vid Linnéuniversitetet i 

Kalmar och arbetar som volontär på Kalmar Stadsmission sedan hösten 2013.  

2.2.5 Operationalisering samt formulering av intervjufrågor  

Vid intervjutillfällen är det viktigt att använda sig av ett språk där respondenterna 

förstår vad författaren menar med sina frågor (Patel & Davidsson, 2011). Detta styrker 

också att vi använder oss av den naturalistiska intervjuformen då det inte används ett 

komplicerat språk (Ryen, 2004). Det är alltså nödvändigt för författaren att tolka de 

teorier och begrepp författaren vill undersöka och beskriva dessa i ett vardagligt språk, 

detta kallas för att begreppen operationaliseras (Patel & Davidsson, 2011). 

Patel & Davidsson (2011) menar att det är viktigt att formulera sina frågor väl vid 

intervjutillfället och att inte ställa ledande frågor eller använda ord som är 

tolkningsbara, så som “ibland” eller “regelbundet”. Vid ledande frågor är det möjligt att 

respondenten försöker anpassa sina svar efter vad denne tror forskaren vill höra. 

Författarna menar även att det är viktigt att inte ställa dubbeltydliga eller långa frågor då 

detta kan medföra att respondenten missförstår frågan. Enligt Trost (2010) bör forskaren 

undvika ”Varför”-frågor då respondenten kan tolka dessa som att forskaren ifrågasätter 

svaren på ett negativt sätt (se Bilaga 1 & 2). Forskaren ska inte vara rädd för att det blir 



19 

 

några sekunders tystnad under intervjun då Trost (2010) menar att tystnaden skapar ett 

tillfälle för respondenten att tänka efter och möjligtvis utveckla sitt svar ytterligare. 

I denna uppsats kommer en naturalistisk intervjuform att ta plats. Denna intervjusform 

grundas i att intervjun genomförs som ett vanligt samtal enligt Ryen (2004). Författaren 

menar då att i början av intervjun ska forskaren inleda med ett vardagligt ämne som 

skapar intresse hos respondenten för att succesivt växla till intervjuns huvudämne. I 

samtliga intervjuer i denna uppsats har vi inlett med att berätta lite om oss själva och 

vad vår studie handlar om för att succesivt börja ställa våra intervjufrågor. Anledningen 

till att vi valt den naturalistiska intervjuformen är att vi ville ha en avslappnad stämning 

där respondenten kan slappna av och inte stressa igenom svaren. Det är också mindre 

chans att forskaren missförstår respondentens svar då de hela tiden ingår i ett 

sammanhang (Ryen, 2004). 

2.3 Kunskapsprocessen  

Då båda författare av denna uppsats är engagerade inom ideella organisationer hade vi 

bestämt att vi ville skriva om ideella organisationer i någon av dess olika former och 

började undersöka möjliga inriktningar. Vi började diskutera de olika behoven vi hade 

upplevt i inom detta ämne och såg ett mönster där volontärernas engagemang stod i 

fokus. Volontärernas insatser i ideella organisationer är av otrolig vikt, utan dessa 

eldsjälar skulle nog många ideella organisationer inte kunna bedriva sina verksamheter. 

Vi funderade på ifall det fanns ett samband mellan kommunikationen under 

rekryteringen som var avgörande ifall den potentiella volontären anslöt sig till 

organisationen eller inte. Vi såg också brister i den interna kommunikationen gentemot 

befintliga volontärer. Detta har dock varit en process som pågått från uppsatsensbörjan, 

där teoriinsamling hjälpte oss att utvidga vår kunskap inom ämnet. Med hjälp av 

vägledning från vår handledare kunde vi mer exakt precisera ämnesområdet vi ville 

undersöka och varför. Detta bidrog till att vi kunde utforma vårt syfte och 

frågeställningar i ett ganska tidigt skede av uppsatsskrivandet. Intervjuguiderna som 

användes kom att ta sin slutgiltiga version i samband med att den teoretiska 

referensramen började ta form, då detta underlättade valet av frågor som var relevanta 

för uppsatsen. 
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Val av respondenter var något som disskuterades inom gruppen fram och tillbaka då vi 

inte riktigt hade bestämt vilket perspektiv vi ville forska i. Valet föll slutligen på ett 

företagsperspektiv då det är dessa som utformar kommunikationen mot volontären. Då 

kommunikation är en process mellan två aktörer valde vi även att intervjua ett antal 

volontärer. Nästa steg var att välja vilken nivå som skulle undersökas nationella, 

regionala eller på lokal nivå då vi antog att kommunikationen gentemot volontären 

kunde se olika ut beroende på vilken nivå medelandet hade utformats i organisationen. 

Eftersom volontärens upplevelse av kommunikationen var något vi ville ta med i vår 

forskning föll valet på att ta kontakt med ideella organisationer som återfanns lokalt i 

Kalmar. Då det finns många typer av ideella organisationer bestämde vi oss för att rikta 

studien mot de som arbetar med ett socialt perspektiv, vilket innebär att dessa ideella 

organisationer arbetar med människor som är i behov av hjälp och arbetar för att stärka 

välfärden. 

Organisationerna kontaktades via mejl där vi presenterade oss själva och uppsatsens 

ämne. Vid visat intresse från organisationerna var nästa steg att komma i kontakt med 

rätt respondenter, vilket organisationerna hjälpte oss med genom att vidarebefordra oss 

till de som ansvarade för rekryteringen av volontärer, därefter ringde vi och bestämde 

intervjutillfälle. Vi kom i kontakt med volontärerna som intervjuades genom personliga 

kontakter samt de intervjuade organisationerna. Intervjuguiden skickades i förväg till 

respondenterna på de olika organisationerna, så att de fick en möjlighet att förbereda sig 

till intervjun. Alla intervjuer genomfördes under en vecka. Intervjuguiderna som 

användes för att genomföra intervjuerna med organisationerna och volontärerna 

skickades två veckor innan första intervjutillfället till vår handledare för att godkännas. 

Detta bidrog till att vi kunde få feedback på våra frågor samt korrigera eventuella 

felformuleringar samt lägga till och ta bort frågor.  

Då undersökningsprocessen som använts i uppsatsen syftar till att förstå verkligheten i 

linje med den kvalitativa forskningen valde vi att genomföra personliga intervjuer för 

att få ett djup i uppsatsens primärdata. Målet med att genomföra personliga intervjuer 

var att skapa en miljö där de kände sig trygga och vi kunde följa deras resonemang 

kring frågorna som ställdes, vilket även tillät följdfrågor. Att genomföra intervjuerna 

ansikte mot ansikte gav oss även tillfället att iaktta respondenten under intervjun vilket 

inte hade varit möjligt om vi hade behövt genomföra mejl- eller telefonintervjuer. Den 

naturalistiska intervjuformen bidrog till att skapa en avslappnad miljö då vi började 
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intervjun som ett vanligt samtal och växlade såsmåningom till vårt huvudämne. Då vår 

intervjuguide var semistrukturerad fanns det tydligt strukturerade frågor som kunde 

anpassas till respondentens kunskap inom området men en flexibilitet i frågeordningen. 

Innan intervjuerna började frågade vi alla respondenter om det gick bra att spela in 

samtalen då detta skulle minska risken för missförstånd när vi väl sammanställde vår 

empiri. Två bandspelare användes i processen för att säkerställa att ljudupptagningen 

blev bra samt att en av oss ställde frågorna och den andra personen antecknade svaren. 

Intervjuerna genomfördes på olika platser så som ett grupprum på 

universitetsbiblioteket i Kalmar, på de ideella organisationernas kontor samt en intervju 

via Skype. Att en intervju genomfördes via Skype har sin orsak i att respondenten har 

sitt kontor i Malmö och vi inte hade möjligheten att ta oss dit då det krockade med en 

annan inbokad intervju som skulle genomföras samma dag. Alla intervjuer 

transkriberades till enskilda dokument, för att säkerställa att vi inte missat eller 

missförstått något som sagts under intervjun dubbelkollades informationen av den andra 

gruppmedlemmen.    

Sammanställning av primärdata ledde till att vi såg över vår teoretiska referensram. 

Detta gjordes i syfte med att kunna presentera ett mer pricksäkert teorikapitel som 

stämde bättre överens med den insamlade empirin.  För att kunna hantera den insamlade 

primärdatan utgick vi från en egenkonstruerad forskningsmodell som utvecklats i 

teorikapitlet. I analysen tydliggjorde vi kopplingar mellan teori och empiri. Analysen 

gick ut på att lyfta fram skillnader och likheter i teori och empiri. Vi anser att 

analyskapitlet gav uppsatsen en dynamik och tydliggjorde de olika aspekterna som råder 

i ämnet. Detta kapitel kom även att lägga grunden för våra slutsatser. I slutsatserna har 

vi påvisat vårt forskningsbidrag, svarat på våra frågeställningar och syfte gett förslag på 

vidare forskning och implikationer.  Vi anser här med att uppsatsen har genomförts i 

linje med den kvalitativa forskningsmetoden samt att den tagit en abduktiv karaktär.  

2.4 Metodkritik 

Hegelund (2007) menar att genom att ständigt ifrågasätta och tänka på att försöka se 

relevansen i teorier och att ställa dem mot varandra eller i ett sammanhang skapar 

forskaren en större förståelse för de använda teorierna samt en starkare trovärdighet. 

Genomgående i uppsatsarbetet har vi ställt författares teorier mot varandra och belyst 

motsägelser då vi ville få in flera synvinklar och säkerhetsställa trovärdigheten. Enligt 
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Merriam (2009) så är all forskning ämnad att skapa tillförlitlig och giltig kunskap, därav 

måste insamlingen av data ske på ett korrekt och etiskt tillvägagångsätt. Detta är ett 

direkt resultat av att forskningsresultatet tillämpas av områdets yrkesutövare som 

ingriper i andra människors liv förklarar Merriam (2009). Författaren tydliggör detta 

genom att exemplifiera; en yrkesutövande lärare kommer inte vilja att experimentera 

med en ny läsningsteknik om denne inte är säker på att den nya tekniken kommer att ge 

resultat. 

Merriam (2009) menar att forskningsstudier som genomförs inom ett visst fält måste 

ske grundligt om studien ska ha någon möjlighet att påverka en gällande teori eller 

praxis. Resultaten som presenteras måste ge insikt i ämnet och slutsatserna måste vara 

trovärdiga för läsare, yrkesutövare och andra forskare inom fältet. Merriam (2009) 

redogör att det är viktigt att det finns förtroende för hur studien genomförs. Silverman 

(2010) instämmer med förgående författar genom att beskriva att forskaren måste bevisa 

för sig själv samt läsaren att resultatet inte endast bygger på väl utvalda exempel utan 

även på en kritisk analys av insamlade data. Enligt Merriam (2009) används reliabilitet 

och validitet för att noggrant behandla studiens begreppsbildning samt hur den 

insamlade data införskaffas, analyseras och tolkas samt hur resultatet presenteras. Detta 

innebär att forskning som genomförs i kvalitativa studier måste skildra en detaljerad 

beskrivning för läsaren om hur forskaren kommit fram till sina slutsatser och att dessa 

är vettiga menar Merriam (2009). Genom att utförligt beskriva kunskapsprocessen anser 

vi oss bevisat att forskningsprocessen är i linje med valda metodstrategier (se 2.3).  

Patel & Davidsson (2011) redogör att reliabilitet och validitet är sammanflätade och att 

det inte går att exkludera något av begreppen vid en säkerställning av 

forskningsdesignen, då hög reliabilitet inte är en garanti för hög validitet och vice versa. 

Även Bryman och Bell (2005) förklarar att reliabilitet och validitet är kriterier för att 

bedöma forskningens trovärdighet. Författarna menar vidare att reliabilitet tar sin grund 

i tillförlitlighet. Reliabilitet ser alltså till om det skulle bli samma resultat ifall studien 

genomfördes igen. Genom att undersöka reliabiliteten av en studie kan forskaren 

säkerhetsställa hur stabilt ett mått förklarar författarna. Enligt Bryman och Bell (2005) 

berör validitet giltighet då det mäter ett givet mått som forskaren säger att den ska mäta. 

Vidare menar författarna att validitetsbedömning sker i samband med de slutsatser som 

framkommit i undersökningen, då det beskriver mer specifik om de hänger ihop eller 

inte. Byman & Bell (2005) menar att även om reliabilitet och validitet är likartade så har 
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de olika innebörder när det gäller mått på olika begrepp. Patel & Davidsson (2011) 

menar att dessa fenomen är abstrakta då de inte går att mäta på samma sätt som vikt och 

längd, utan är mer svårdefinierade. 

 

Organisationerna vi har intervjuat i denna studie har varit relativt små och intima vilket 

har medfört att vi inte har haft möjlighet att använda oss av anonymitet för våra 

respondenter. Vi är väl medvetna om att detta kan medföra att respondenterna 

omedvetet inte nämner sådant som kan tolkas negativt och svaren då inte är helt i linje 

med verkligheten. Detta har vi försökt att motverka genom att ställa följdfrågor vid 

tvetydliga svar. Vi har även använt oss av både volontärer och 

organisationsrepresentanter där vi har fått möjlighet att jämföra deras syn på hur vissa 

processer fungerar inom organisationen. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

I följande kapitel förklaras de teorier som används för att besvara uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Kapitlet är indelat i tre huvudrubriker; Marknadskommunikations-

mixen, Kommunikationsprocessen samt Relationer. Dessa tre huvudrubriker är alla 

fokuserade på integration mellan organisation och potentiella- samt befintliga 

volontärer. Slutligen presenteras en sammanfattning av kapitlet för att visa relevansen 

av valda teorier. 

3.1 Marknadskommunikationsmixen  

Fill (2011) redogör att marknadskommunikationsmixen består av tre element; budskap, 

verktyg samt media. Dessa element är alla lika viktiga för en organisation när det gäller 

att nå ut till deras tänkta målgrupp. Genom att utforma strategier för dessa element kan 

organisationen effektivisera sin kommunikation menar Fill (2011).  

3.1.1 Budskap 

Fill (2011) menar att när en organisation arbetar med kommunikation är det alltid för att 

de vill nå ut med ett budskap. Det kan vara ett internt budskap inom företaget eller 

information organisationen vill förmedla till externa intressenter, så som konsumenter 

eller leverantörer. Vidare menar Fill (2011) att det budskap som organisationen 

utformar inte alltid når fram till den tänkta intressenten. Budskapet påverkas av externa 

samt interna faktorer. Exempel på en extern påverkande faktor är kund-till-kund 

kommunikation, word-of-mouth (Fill, 2011). 

Enligt Andreasen & Kotler (2008) kan en ideell organisation generera ett budskap på 

rationell- emotionell grund. Det rationella budskapet visar på fördelar för mottagaren 

och vad den får ut av att engagera sig inom organisationen. Fill (2011) menar att ett 

budskap inte endast innehåller information, det förmedlar också en känsla. Dessa två 

komponenter bör balanseras när en organisation utformar sitt budskap förklarar Fill 

(2011). Andreasen & Kotler (2008) beskriver det emotionella budskapet som ett försök 

att lägga fokus på de positiva och negativa känslor som kan motivera individer, 

exempelvis; rädsla, skuldkänslor, humor eller känslan av att göra någonting bra för 

samhället. När en organisation använder sig av ett emotionellt budskap är det dock 

viktigt att de inte använder för starka negativa känslor, då detta istället kan få 

mottagaren att ignorera budskapet.  
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3.1.2 Verktyg 

Enligt Wymer & Starnes (2001) och Sargeant (2009) finns det två olika sätt att rekrytera 

volontärer; direkt samt indirekt rekrytering. Vid indirekt rekrytering använder 

organisationer andra institutioner för att hitta volontärer (Sargeant, 2009). I Sverige 

finns det ett antal byråer som ideella organisationer kan använda sig av vid indirekt 

rekrytering, såsom volontärbyran.org. Volontärbyrån är en ideell förening som 

grundades 2002 och arbetar med att förmedla kontakter mellan volontär och 

organisation via en webbplats (Volontärbyrån, u.å.). Ett annat exempel på indirekt 

kommunikationsverktyg organisationer använder är Public Relations (Fill, 2011). 

Författaren redogör att Public Relations används till största del för att utveckla och 

bibehålla relationer till intressenterna. Public Relations handlar om att organisationen 

genom en tredje opartisk part förmedlar information till dess intressenter (Fill, 2011). 

Direkt rekrytering innefattar marknadsföringsprocesser utförda av själva organisationen 

(Sargeant, 2009). Exempel på direkt rekrytering är genom annonsering samt personlig 

marknadsföring (Fill, 2011). Annonsering används vid masskommunikation och 

organisationen riskerar att skicka ut en stor mängd reklam till irrelevanta individer som 

inte tillhör dess målgrupp och det är svårt att mäta hur många som faktiskt påverkas av 

annonsering menar Fill (2011). Författaren menar vidare att detta verktyg dock kan vara 

effektivt om organisationen vill skapa igenkänning kring dess varumärke. Det är viktigt 

att ha i åtanke vid användning av annonsering att detta kommunikationsverktyg är ett av 

de mest kostsamma enligt Fill (2011).  

Enligt Nichols (2004) samt Plessis & Petzer (2011) har 2000-talet medfört en ändring i 

volontärernas psykografiska karaktär som innebär att sociala ideella organisationer 

måste anpassa sin kommunikation. Nichols (2004) menar att kommunikationen måste 

gå från att vara riktad till massorna till att istället bli individanpassad och ske på 

volontärens villkor, både när det gäller kommunikationskanal och kontinuitet. Fill 

(2011) menar att personlig marknadsföring innebär en interaktion mellan en individ som 

representerar organisationen och den potentiella kunden, face-to-face marknadsföring. 

Enligt Sargeant (2009) är face-to-face marknadsföring den mest effektiva strategin när 

det gäller att rekrytera nya volontärer. Författaren menar att de potentiella volontärerna 

får en större inblick i vad organisationen faktiskt arbetar med och kan få direkt svar på 

sina frågor. Face-to-face marknadsföring är även effektiv då att det skapar en direkt 

relation till någon som aktivt arbetar inom organisationen menar Sargeant (2009). 
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3.1.3 Media 

Media används för att beskriva hur organisationer förmedlar sitt budskap menar Fill 

(2011). Det går att dela upp media i olika kategorier förklarar författaren, exempel på 

dessa är: tryckt-, utomhus- samt digital media. Tryckt media är den kategori som 

spenderas mest pengar på då den är mycket kostsam förklarar Fill (2011). Denna media 

innefattar exempelvis tidskrifter och nyhetstidningar och används oftast inom 

masskommunikation menar författaren. Exempel på utomhusmedia är affischer och 

annan synlig reklam på gatorna så som på bussar eller taxibilar. Vidare menar Fill 

(2011) att utomhusmedia används ofta som ett komplement till tryckt media för att höja 

effekten av kommunikationen. Fill (2011) redogör även att den utvecklade teknologin 

har medfört en stor förändring i hur organisationer kan förmedla sitt budskap. Genom 

teknologins framfart har digital media utvecklats, vilket har underlättat för 

organisationer att nå ut till sina kundgrupper. Digitala media ökar förmågan att 

individanpassa marknadsföring samt att det är mindre tidskrävande och kostsamt än de 

andra kategorierna förklarar författaren. 

3.2 Kommunikationsprocessen 

Fill (2011) beskriver allt informations-, idé-, attityd- samt känsloflöde som sker mellan 

en sändare och mottagare genom modellen “en linjär kommunikationsmodell” (Figur 

1). De olika stegen i denna modell är; sändare, kodning, budskap, avkodning, 

mottagare, återkoppling samt oljud. Följande kommer även en mängd faktorer som har 

inverkan på en organisations kommunikationsprocess att redogöras för. Fill (2011) 

förtydligar att en organisation bör kontinuerligt anpassa sin kommunikation efter dessa 

faktorer. 
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Figur 1: En linjär kommunikationsmodell (Fill 2011;33) 

3.2.1 Sändare 

Genom att dela in massmarknaden i olika kategorier kan organisationer anpassa sin 

kommunikation mot rätt individer, då dessa grupper karaktäriseras av gemensamma 

egenskaper, behov samt beteende förklarar Fill (2011). Enligt Parment (2008) innebär 

segmentering att konsumenterna delas upp i grupperingar så som studenter, pensionärer 

eller svenskar. Sargeant (2009) menar att det är vanligast att vuxna, i åldern 30-60, 

engagerar sig i sociala ideella organisationer. Enligt Fill (2011) består sändaren av en 

organisation, eller en individ, som vill sända ut ett budskap. Det är alltså sändaren som 

startar kommunikationsprocessen. Sändaren översätter det tänkta budskapet till en 

symbol som ska vara enkel att förstå för mottagaren, denna process kallas kodning. 

3.1.2 Kodning 

Organisationens förståelse för individen, mottagaren, har stor inverkan på hur väl en 

individ uppfattar ett budskap (Fill, 2011). Andreasen & Kotler (2008) menar att 

missförstånd under kommunikationsprocessen minimeras ifall sändare och mottagare 

har samma kulturella koder. Enligt Ellis (1994) refererad i Sargeant (2009;439) låter 

många ideella organisationer desperata när de försöker att rekrytera volontärer. 

Författaren menar vidare att detta påverkar individers uppfattning av organisationer 

negativt. Sargeant (2009) menar att sociala ideella organisationer bör använda sig av tre 

faktorer när de kommunicerar sitt budskap för att rekrytera volontärer; (1) vikten av 

organisationens mission, (2) påverkan volontärens arbetsuppgifter, samt organisationens 

Förståendesfärerna visar 

de områden där sändare 

respektive mottagare är 

aktiva (Fill, 2011) 
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verksamhet, har i samhället (3) nyttan volontären skulle medföra, exempelvis att känna 

sig behövd. 

Enligt Olsson (2011) kan organisationer använda sig av targeting, målmarknadsföring, 

för att bestämma vilka kanaler som är bäst lämpade för att nå ut till den tänkta 

målgruppen. Då ideella organisationer utgör en tredjedel av alla tjänster som ges i 

samhället är det viktigt att förstå hur denna sektor opererar i en kompetitiv marknad 

förklarar Sargeant (2009). Enligt Bendapudi, Singh & Bendapudi (1996) är individens 

attityd mot organisationer avgörande ifall kunden kommer att ansluta sig till 

organisationen eller inte. Författarna förklarar att organisationer bör försöka påverka 

individens attityd genom marknadskommunikation för att öka individers engagemang. 

3.1.3 Avkodning 

Efter kodning används olika signaler i form av media för att överföra budskapet till rätt 

målgrupp förklarar Fill (2011). Vidare menar författaren att avkodning är de processer 

som sker när mottagaren tolkar de symboler som sändaren kommunicerar. I 

avkodningsprocessen är det många faktorer som påverkar ifall mottagaren kan förstå 

sändarens budskap. Några av de faktorer som påverkar är perception, attityder och 

värderingar (Fill, 2011). Sargeant (2009) redogör att det finns två faktorer där 

organisationen påverkar en volontärs beslutsprocess i samband med rekrytering; tidigare 

erfarenhet inom organisationen samt motivationsfaktorer som organisationen erbjuder. 

Har en individ engagerat sig i en ideell organisation tidigare, och hade en positiv 

upplevelse, är det alltså enklare att rekrytera denne igen menar Sargeant (2009). Enligt 

Fill (2011) är också enklare för mottagaren att tolka ett budskap från en sändare som 

denne har en kontinuerlig relation med.  

Sargeant (2009) menar att graden av kontroll sändaren har över 

kommunikationsprocessen påverkar hur väl budskapet uppfattas av mottagaren. Vidare 

menar Sargeant (2009) att brist på kontroll under kodningsprocessen är ett vanligt 

scenario när budskapet misstolkas. Ett annat scenario kan vara att kodningsprocessen 

var korrekt men att de som förmedlade budskapet satte in sin egen personlighet och sitt 

kroppsspråk i framförandet, vilket Sargeant (2009) menar är distraherande för 

mottagaren. I vissa fall har mottagaren även ignorerat information som utgavs då 

informationen ansågs skrämmande. Mottagaren har då gått miste om nödvändig 

information för att tolka budskapet korrekt förklarar Sargeant (2009).  
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3.1.4 Mottagare 

Enligt Sargeant (2009) är empty-nest syndromet en anledning till att det ofta är vuxna, i 

åldern 30-60, som engagerar sig inom ideella organisationer. Detta innebär att 

individens barn nyligen har flyttat hemifrån och de letar efter något att fylla sin fritid 

med. Sargeant (2009) menar vidare att en annan målgrupp är pensionärer då även dessa 

har fått mer fritid. De som engagerar sig utifrån dessa två målgrupper gör det ofta för att 

skapa en ny mening med sitt liv, de vill känna att de tillför något bra för samhället 

förklarar författaren.  

Sargeant (2009) menar att det är viktigt att matcha volontärernas motiv med 

organisationens budskap för att på mest effektiva sätt rekrytera volontärer. Som nämnt 

ovan, klargör Fill (2011) att sändaren ska hela tiden ha mottagarens förmåga att tolka 

budskapet i åtanke när denne översätter budskapet till olika medier. Detta kan 

sammankopplas med Sargeant (2009) påstående att när en organisation formar sitt 

budskap är det viktigt att se till vad deras målgrupp har för motiv för att arbeta som 

volontärer. Sargeant (2009) menar att volontärer drivs av följande faktorer när de 

bestämmer vilken organisation de ska engagera sig inom:  

1. Möjligheten att göra skillnad 

2. Möjligheten att öka sin självkänsla 

3. Möjligheten att förskaffa användbar erfarenhet 

4. Möjligheten att interagera med andra intressanta människor  

5. Möjligheten att förbereda sig för en karriär inom volontärarbete efter pension 

6. Möjligheten att granska organisationers arbete 

Enligt Wolf (1999) är det viktigt att en ideell organisation inte glömmer bort 

volontärens motiv till engagemang. Problematiken innefattar att fokus ofta ligger i vad 

den ideella organisationen har för behov, exempelvis; ”vi behöver volontärer till 

läxhjälp”. Det som istället borde vara centralt vid rekrytering är hur den specifika 

arbetsuppgiften kommer att uppfylla behovet volontärerna har menar Wolf (1999). 

Detta är viktigt i rekryteringsprocessen, men även i arbetet med befintliga volontärer, då 

de inte får ekonomisk kompensation för uppdraget de utför. Detta innebär att den ideella 

organisationen måste hitta andra sätt att uppfylla volontärernas behov förklarar 

författaren. 
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Sargeant (2009) förklarar att en organisation bör matcha den potentiella volontärens 

självbild för att ha möjlighet att rekrytera individen. Detta innebär att individer helst vill 

engagera sig inom organisationer som är mest lika dem själva, till exempel vill de rika 

helst inte hjälpa de organisationer som representerar de fattiga. Detta sker ofta 

undermedvetet och är inget som potentiella volontärer reflekterar över i 

beslutsprocessen. Vidare menar Sargeant (2009) att även generella beteenden och 

normer inom en individs sociala grupp har stor inverkan på ifall en individ engagerar 

sig eller inte. Författaren tydliggör att individer har hellre engagerar sig i en 

organisation vars volontärer ingår i samma sociala grupp. Hur pass individens 

motivationsfaktorer uppnås genom uppdraget volontären får utföra, alltså till vilken 

grad en individ stimuleras, har även det stor inverkan vid beslutsprocessen. Genom att 

erbjuda stimulans kan organisationen konkurrera med andra organisationer som arbetar 

inom samma område och söker volontärer. Sargeant (2009) menar att ett sätt att skapa 

stimulans är att volontären får större ansvar och känner att de uppnår personlig 

utveckling genom arbetsuppgifterna. Författaren förklarar att stimulans även kan 

upprättas genom att volontären har möjlighet att påverka, vilket kan ske genom 

återkoppling.   

3.1.5 Återkoppling 

Mottagaren tar emot budskapet och kommunicerar eventuella kommentarer eller 

reaktioner tillbaka till sändaren genom återkoppling (Fill, 2011). Andreasen & Kotler 

(2008) menar att genom detta steg kan sändaren se hur väl mottagaren kunde tolka 

budskapet. Denna återkopplingsprocess är extremt viktig då sändaren kan se ifall 

kodningen av budskapet måste modifieras för att mottagaren ska kunna uppfatta det 

korrekt förklarar författarna. Som nämnt ovan, menar Sargeant (2009) att återkoppling 

är ett sätt att stimulera individen och därigenom minska omsättningen av volontärer. 

3.1.6 Oljud 

Under återkopplingen utgör mottagaren så kallat oljud som riktas mot andra individer, 

word-of-mouth, som befinner sig i kommunikationsprocessen förklarar Fill (2011). 

Författaren menar att oljudet stör budskapet när andra mottagare ska gå in i 

avkodningsfasen. Andreasen & Kotler (2008) menar att oljudet blir större desto fler 

individer som agerar på marknaden, vilket kan förvränga budskapet. Författarna 

förklarar att det är stor chans att det mottagna budskapet ofta skiljer sig, mer eller 
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mindre, från det tänkta budskapet. Detta kan dels bero på word-of-mouth, som nämnts 

ovan, men även ett antal andra faktorer.  

Som tidigare nämnt, är attityder gentemot sändaren en påverkande faktor när 

mottagaren ska tolka ett meddelande (Fill, 2011). För att kunna kommunicera effektivt 

är det därför viktigt att mottagaren har förtroende för sändaren (Sargeant, 2009). 

Herzlinger (1996) menar att det bristande förtroendet för ideella organisationer dels tar 

grund i att hanteringen av pengarna missbrukas av dem på toppen av organisationen. 

Exempel på denna typ av händelser är de fall med Röda Korset samt Stadsmissionen 

som förklarats i inledande kapitel (Levin, 2011; Nyheter, 2004). 

Sargeant (2009) menar att trots den generella misstron allmänheten har finns det 

faktorer som direkt styrker individers förtroende för en organisation. En av dessa 

faktorer som skapar förtroende är ifall individen känner igen organisationen sedan 

tidigare eller inte (Saxton, 1995). Tidigare erfarenhet, så som arbete inom 

organisationen, ökar då också förtroendet för ideella organisationen menar Sargeant 

(2009). Vidare menar författaren att ifall individen är nöjd med organisationens 

beteende i det tidigare mötet de haft ökar också förtroendet. Förutom att individen 

känner igen organisationen eller kan relatera dess arbete till sina egna erfarenheter och 

värderingar så ökar även individens förtroende för organisationen genom integration 

förklarar Sargeant (2009). Hosmer (1995) förklarar att när individen möter 

organisationens säljpersonal representerar den anställde organisationen vilket betyder 

att om individen trivs med denna person och han eller hon känns trovärdig ökar också 

förtroendet för organisationen. 

3.3 Relationer  

Grönroos (2008) menar att en relation bygger på integration mellan två parter. Enligt 

Iliffe (2004) bör relationsmarknadsföring användas till en större utsträckning inom 

ideella organisationer som ett tillvägagångsätt för att bygga upp starka och långsiktiga 

relationer. Dessa relationer grundas på en två-vägs kommunikation bestående av 

värdebyggande faktorer, som skapar värde för medlemmarna vilket i sin tur gynnar 

organisationen (Sargeant, 2009). 
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3.3.1 Paradigmskifte inom marknadsföring 

När Iliffe (2004) förklarar att ideella organisationer borde satsa mer på 

relationsmarknadsföring menar han att de idag till största del använder sig av 

transaktionsmarknadsföring som inte tar relationsbyggande i åtagande. Grönroos (2008) 

menar att transaktionsmarknadsföring endast bygger på den tillfälliga 

kommunikationen. Författaren förtydligar att relationsmarknadsföring däremot handlar 

om att uppnå nöjda kunder genom produktens eller tjänstens livstid medan 

transaktionsmarknadsföring endast syftar till köptillfället. Iliffe (2004) menar att ideella 

organisationer idag använder sig av transaktionsförhållanden och har en hög omsättning 

av volontärer. Nuvarande förhållande mellan individ och organisation består endast av 

stöttning, vilket är en viktig faktor i en relation men som inte ger förhållandet något 

djup. Författaren menar vidare att det är viktigt att utveckla långvariga förhållanden 

med volontärer då dessa förnyar sitt medlemskap i organisation genom att stanna i 

verksamheten samt att det är mer sannolika att de hjälper organisationen på andra sätt 

och det utvecklar ett starkare långsiktigt förhållande. Det är även mer troligt att 

volontärerna förespråkar organisationens mål och därmed bidrar till att värva nya 

medlemmar om de är mer engagerade i organisationen och planerar att vara det under en 

längre framtid redogör Iliffe (2004). 

Iliffe (2004) menar att den globala ekonomin har medfört att vi idag lever i en 

konkurrenskraftigvärld full av val där kundlojaliteten har försvagats kraftigt. Om 

kunden inte är nöjd med hur leverantören erbjuder sina tjänster kommer kunden att byta 

organisation, vilket medför att organisationer måste jobba hårdare för att bibehålla sina 

volontärer. Att utveckla relationer medför att förhållandet mellan organisationen och 

dess intressenter blir mer interaktivt genom olika typer av aktiviteter, så som; 

medlemsbrev, evenemang och volontäruppdrag. Med detta menar Iliffe (2004) att 

organisationer bör arbeta mer fokuserat med att utveckla en stark relation till dess 

volontärer.  

Gummesson (2008) trycker även han på betydelsen av att arbeta med långsiktiga 

relationer istället för med tillfälliga. Ett sätt att uppnå en långsiktig relation är att 

involvera volontärerna i arbetet organisationen utför. Författaren menar att denna 

strategi medför till största sannolikhet att volontärerna blir emotionellt involverade i 

organisationens verksamhet. Volontärerna blir då aktiva medlemar av organisationen 

istället för en pseudo medlem (Gummesson, 2008). Författaren förklarar att vara “en 
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aktiv medlem” innebär att bli en mottagare av organisationens erbjudande samt att 

individen får ta del av, och skapar, sin och andras upplevelser.  

3.3.2 Rekryteringsprocessen 

Enligt Sargeant (2009) startar rekryteringsprocessen redan när organisationen formar 

arbetsbeskrivningen för vad en volontär ska utföra för uppgifter inom organisationen. 

Det är också viktigt att organisationen beskriver vem de söker; personbeskrivning för att 

rätt individer rekryteras. Vidare menar Sargeant (2009) att arbetsbeskrivning och 

personbeskrivning formas för att organisationen ser ett behov av vad de behöver 

volontärer till samt vilka som skulle passa för dessa uppgifter. Efter dessa två steg kan 

organisationen starta kommunikationsprocessen, som nämnts ovan, för att nå ut till rätt 

individer menar författaren. Under kommunikationsprocessen kommer organisationen 

att få in en mängd ansökningar. Dessa ansökningar har organisationen endast två veckor 

att reagera på, annars kommer vissa volontärerna att tappa intresset (Leopold, 2013). 

När ansökningstiden har gått ut, eller när organisationen har fått in ett visst antal 

ansökningar, utförs en sållning och de väljer ut de individer som går vidare till 

intervjufasen. Efter rekryteringsprocessen är det viktigt att arbeta för att bibehålla de 

rekryterade volontärerna och därmed sänka omsättningen av volontärer (Sargeant, 

2009).  

Sargeant (2009) tydliggör att det finns fyra steg som ska hjälpa organisationer att hitta 

rätt individer och som troligtvis kommer att stanna inom organisationen en längre 

period. Dessa fyra steg är: (1) screaning, (2) matchning, (3) varaktighet samt (4) 

support. Screaning är den process där organisationen ser ifall individen skulle passa 

inom organisationen och om dess personliga motivationsfaktorer faktiskt kan uppnås 

inom organisationens verksamhet förklarar författaren. Vidare menar Sargeant (2009) 

att när organisationen arbetar med matchning försöker de att hitta arbetsuppgifter som 

kan stimulera individen genom ett varierande arbete. För att få volontärer att stanna en 

längre tid är det bra om organisationen kan sätta ett slutdatum, bestämma varaktigheten, 

av projektet där volontären behövs. Vill individen fortsätta att engagera sig efter detta 

kan denne slussas in i ett annat projekt. Det är även viktigt att organisationen ständigt 

ger volontärerna support förklarar Sargeant (2009).   
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3.4 Bevarande av volontärer 

Sargeant (2009) menar att en organisation bör ständigt arbeta för att minska och 

förebygga de situationer där de externa och interna faktorerna kan påverka volontärer 

negativt. Organisationen bör även arbeta för att interagera individerna i organisationens 

arbete till en större utsträckning redogör författaren. Vidare menar Sargeant (2009) att 

genom två-vägs kommunikation kan organisationen utöka sin kunskap inom vad som 

behöver förbättras samt vilka situationer som organisationen bör undvika att utsätta 

volontärer för. Som nämnt ovan, stannar en volontär längre inom en organisation ifall 

de har möjlighet att påverka. Denna faktor kan organisationen uppfylla genom att 

inkludera individen i någon form av beslutsprocess menar Sargeant (2009). Det är 

nödvändigt för organisationen att visa uppskattning gentemot dess volontärer och arbeta 

med belöning (Sargeant, 2009). 

3.5 Sammanfattning av teorier 

Enligt Andreasen & Kotler (2008) finns det tre steg som ideella organisationer bör 

genomgå under rekryteringsprocessen; (1) fastställa vilka marknadssegment den ideella 

organisationen bör rikta sig mot, (2) fastställa den ideella organisationens position och 

därmed även konkurrenterna, (3) implementera en konkurrenskraftig 

marknadskommunikationsmix för att kunna positionera sig gentemot målgruppen. Fill 

(2011) menar att kommunikationsprocessen består av integration mellan sändare och 

mottagare. Rekryteringsprocessen startar redan när organisationen formar 

arbetsbeskrivningen samt personbeskrivning för att kunna identifiera individen de söker 

(Sargeant, 2009). När organisationen identifierat individen utformar de budskapet de 

ska kommunicera (Fill, 2011). Ett budskap kan utformas i rationellt samt emotionellt 

syfte menar Andreasen & Kotler (2008). När budskapet formas borde organisationen ha 

i åtanke att förmedla vikten av arbetet samt nyttan och påverkan volontären kan bidra 

med genom att engagera sig ideellt (Sargeant, 2009). 

När en organisation har utformat budskapet ska det kodas så att det kan överföras till 

mottagaren menar Fill (2011). Författaren redogör att det finns många sätt för en 

organisation att kommunicera sitt budskap. Fill (2011) nämner att det är viktigt att 

under hela kommunikationen tänka på mottagarens förmåga att uppfatta budskapet. 

Sargeant (2009) förklarar att det finns en mängd faktorer som påverkar individers 

förtroende och attityder, som i sin tur har stort inflytande på volontärers beslutsprocess 
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gällande engagemang samt avkodningsprocessen av budskapet. Enligt Herzlinger 

(1996) mister individer förtroende för organisationer när finansiella resurser 

missbrukas. En organisation bör under hela kommunikationsprocessen sträva efter 

långsiktiga relationer menar Gummesson (2008). Wymer & Starnes (2001) menar att 

anledningen till att volontärer lämnar organisationer efter bara en kortare tid som aktiv 

kan bero på brister inom rekryteringsprocessen. 
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4. TEORETISK OCH EMPIRISK ANALYS 

I detta kapitel kommer empirisk data att ställas mot de teorier som presenterats i 

föregående kapitel för att tillsammans skapa en analys som genererar en grund för 

slutsatserna i nästkommande kapitel. Inledningsvis presenteras de organisationer som 

den empiriska data baseras på för att skapa en djupare insikt i empiri samt en bättre 

förståelse för analys hos läsaren. Avslutningsvis kommer vi att presentera en 

egenkonstruerad modell som sammanfattar vårt analyskapitel. Kapitelstrukturen är 

baserad på den modell som redogörs för i föregående kapitel. 

4.1 Presentation av organisationer 

I “en linjär kommunikations modell” användes begreppet sändare för att beskriva den 

individ eller organisation som startar en kommunikationsprocess (Fill, 2011). Sändare i 

denna uppsats innefattar de sociala ideella organisationer som har deltagit i studien; 

Kalmar Stadsmission, Rädda Barnen Region Syd, Röda Korset Kalmar samt Tic-huset. 

4.1.1 Kalmar Stadsmission  

Kalmar Stadsmission är en av sju stadsmissioner belägna i Sverige. Dessa 

organisationer skall utföra professionellt socialt arbete som tar sin grund i kristen 

människosyn. Verksamhetens mission är att hjälpa människor i utsatta livssituationer. 

Kalmar regionen har sammanlagt 148 volontärer som är aktiva i deras dagliga 

verksamhet. Kalmar Stadsmission är en social ideell organisation som driver fem olika 

verksamheter för tillfället; Lotsen, Ateljé, Handtaget, Garderoben och Second Hand 

(Kalmar Stadsmission, u.å.).  

4.1.2 Rädda Barnen Region Syd  

Organisationen arbetar bland annat med att påverka opinioner hos makthavare, politiker 

och allmänheten så att barnens rättigheter alltid är i fokus (Rädda Barnen, u.å.). Region 

Syd består av 49 lokala verksamheter med totalt 1100 aktiva volontärer berättar Jenny 

Lundskog (intervju, 2013-12-06), verksamhetsutvecklare Rädda Barnen Region Syd. 

4.1.3 Röda Korset Kalmar  

Röda Korset Kalmar är en av drygt 1000 Röda Korset-kretsar i Sverige och består av 92 

volontärer som arbetar i dess olika verksamheter (Röda Korset, u.å.). Miriam Dey 

(intervju, 2013-12-06), verksamhetsledare för Mentor till mentor och Träffpunkten på 
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Röda Korset Kalmar, menar att exempel på verksamheter de bedriver är förstahjälpen, 

integration av immigranter samt social verksamhet 

4.1.4 Tic-huset  

Monica Bergendorff (intervju, 2013-12-05), samordnare för frivilliga insatser, på Tic-

huset, berättar att organisationen är en av 15 verksamheter som Kalmar kommun driver 

för seniorer i regionen och har cirka 15 aktiva volontärer. Enligt Kalmar kommun (u.å.) 

är träffpunkterna avsedda att skapa social samhörighet och stimulans genom olika 

aktiviteter. Bergendorff (intervju, 2013-12-05) förklarar att Tic-huset parar ihop brukare 

med volontärer efter vad båda parter har förbehov och önskningar. 

4.2 Kommunikationsprocessen 

4.2.1 Identifiera målgrupp 

Parment (2008) förklarar att segmentering kan hjälpa en organisation att effektivisera 

sin marknadskommunikation genom att budskapet och kommunikationskanaler riktas 

till den utvalda målgruppen. Enligt SOU (1993:82) är direkta sociala ideella 

organisationer inte vinstdrivande och därmed har de knappa finansiella resurser. Fill 

(2011) menar att genom att anpassa kommunikationen mot rätt individer blir den mer 

kostnadseffektiv. Sargeant (2009) menar att det är vanligast att vuxna, i åldern 30-60, 

engagerar sig i ideella organisationer. Lundskog (intervju, 2013-12-06) hävdar dock att 

majoriteten är pensionärer och studenter. Detta får medhåll från samtliga organisationer 

som deltagit i denna studie (Dey, intervju 2013-12-06; Adbring, intervju 2013-12-10; 

Bergendorff, intervju 2013-12-05). Inom vissa verksamheter sociala ideella 

organisationer bedriver har de en åldersgräns på 18 år, vilket begränsar målgruppen 

(Dey, intervju 2013-12-06; Lundskog, intervju 2013-12-06). Fill (2011) menar att det 

finns olika segment att ta hänsyn till när organisationer identifierar sin målgrupp. Ovan 

beskrivs ålder som ett segment, vidare framställer Drucker (1989) “yrkesroll” som en 

målgrupp då han anger att volontärer idag ofta är välutbildade. Författaren menar att det 

är viktigt att ge sina anställda, betalda och obetalda, arbetsuppgifter där de kan 

utvecklas. Detta medför att volontärer kräver utmanade arbetsuppgifter (Drucker, 1989). 

Lundskog (intervju, 2013-12-06) berättar att kompetensen inom deras volontärsgrupp är 

mycket hög. Hon menar att många som engagerar sig inom Rädda Barnen Region Syd 

gör det inom sitt arbetsområde, så som; socionomer, pedagoger och sjukvårdspersonal. 

Dey (intervju, 2013-12-06) samt Bergendorff (intervju, 2013-12-05) förklarar att 
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volontärer inom Röda Korset Kalmar och Tic-huset oftast tillhör/har tillhört en 

yrkeskategori som är riktad mot människor eller sociala frågor.   

Förutom ålder och yrkeskategori menar Fill (2011) att marknaden kan segmenteras efter 

egenskaper, behov och beteenden. Bergendorff (intervju, 2013-12-05) berättar att på 

Tic-huset söker de inte något speciellt personlighetsdrag hos volontärer men att de ser 

gärna att individen “har ett stort hjärta” och att de har den tiden som krävs. Även Rädda 

Barnen och Röda Korset nämner att dessa två karaktärsdrag är att föredra hos en 

volontär (Lundskog, intervju 2013-12-06; Dey, intervju 2013-12-06). Seligman (1997) 

samt Sargeant (2009) förklarar att volontärers egenskaper ofta går i riktning med 

organisationens värderingar. Sargeant (2009) menar vidare att när en volontär har 

likvärdiga värderingar som organisationen är engagemanget mer genuint. Detta får 

medhåll från Lundskog (intervju, 2013-12-06) som menar att de gärna vill att 

volontärens normer ska stämma överens med organisationens. Dey (intervju, 2013-12-

06) menar däremot att Röda Korset inte lägger stor vikt på personliga åsikter hos 

volontären. Hon tydliggör dock vikten av att volontären har möjlighet att vara objektiv 

och låter Röda Korsets värderingar genomsyra uppdraget.  

4.2.2 Kodning 

Kodning är enligt Fill (2011) den process där sändare, organisation, översätter det 

tänkta budskapet till symboler för att kommunicera detta till mottagare, individ. Fill 

(2011) menar vidare att marknadskommunikationsmixen (Budskap, Verktyg, Media) 

används för att skapa de strategier som förmedlar budskapet. Författaren menar alltså att 

kodning är förloppet där organisationen transkriberar budskapet och utarbetar sedan 

strategier att förmedla detta genom marknadskommunikationsmixen. 

Budskap 

Andreasen & Kotler (2008) förklarar att det är viktigt för organisationen att identifiera 

sin målgrupp för att utforma budskapet de vill förmedla. Författarna menar också att det 

är lättare att formulera ett pricksäkert budskap om målgruppen har samma kulturella 

koder som sändaren. Som nämnt i tidigare kapitel, beskriver sociala ideella 

organisationer sina volontärer utifrån personlighetsdrag vilket har influerat dess 

budskap (Fill, 2011). Röda Korset Kalmar, Rädda Barnen Region Syd samt Tic-huset 

nämner “ett stort hjärta” och “viljan att lägga ner den tid som behövs på uppdraget” som 

två faktorer de försöker förmedla i sitt budskap (Dey intervju, 2013-12-06; Lundskog 
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intervju, 2013-12-06; Bergendorff intervju, 2013-12-05). Fill (2011) och Sargeant 

(2009) tydliggör att det är viktigt för en organisation att vara medveten om en individs 

motiv till engagemang för att dra nytta av detta och då öka responsen från volontärerna. 

Lundskog (intervju, 2013-12-06) är medveten om vad som motiverar volontärer att 

engagera sig inom Rädda Barnen. Hon nämner att det bland annat kan bero på att 

individen vill göra nytta och bidra till lokalsamhället. Med detta som grund 

kommunicerar Rädda Barnen Region Syd att varje individ som engagerar sig kan göra 

skillnad när de rekryterar volontärer.  

Vidare berättar Lundskog (intervju, 2013-12-06) om en nyligen utarbetad 

reklamkampanj som de kallar Tidskampanjen. Denna kampanj bygger på den hypotes 

att en individ engagerar sig som volontär beroende på hur mycket tid individen kan 

lägga på engagemanget. Detta går att styrka då Sarah Ekström (intervju, 2013-12-11), 

volontär på Röda Korset Kalmar, menar att hon valde att engagera sig som volontär 

sista terminen i sina studier då hon äntligen hade ledig tid att avvara. Sargeant (2009) 

menar att det påverkar en individs beslutsprocess vid rekrytering positivt om det finns 

ett utsatt slutdatum för uppdraget, då individen kan lägga upp en tidsplan för 

engagemanget. Dey (intervju, 2013-12-06) menar att Röda Korset Kalmars samtliga 

verksamheter arbetar efter detta. Ekström (intervju, 2013-12-11) förklarar att den 

bestämda tidsperioden medförde att hon upplevde det okej att hon endast hade 

möjlighet att engagera sig under denna period, på grund av avslutade studier och 

planerad flytt.  

Då organisationerna i denna studie beskriver att de söker individer med “ett stort hjärta” 

använder de det som Fill (2011) definierar som ett emotionellt budskap. Sargeant (2009) 

nämner att vid rekrytering av volontärer bör organisationer även försöka kommunicera 

vikten av volontärens uppdrag genom att förklara påverkan och nyttan uppdraget 

medför. Ulf Irebring (intervju, 2013-12-10), föreståndare för Second Hand på Kalmar 

Stadsmission, styrker detta då han menar att de kommunicerar att varje individs insats 

är viktig och kan göra skillnad. Detta nämner samtliga organisationer i denna fallstudie 

att de arbetar med (Bergendorff intervju, 2013-12-05; Dey intervju, 2013-12-06; 

Lundskog intervju, 2013-12-06). Sargeant (2009) nämner även att en organisation bör 

vara försiktig med att försöka rekrytera volontärer genom negativt emotionellt budskap, 

då detta kan skrämma bort de potentiella volontärerna. Ingen av organisationerna i 

denna fallstudie nämner att de använder sig av negativt emotionellt budskap, så som 
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skuldkänslor. När ideella organisationer upplevs desperata i sin kommunikation 

påverkar även detta individer negativt (Ellis, 1994 refererad i Sargeant, 2009;439). 

Irebring (intervju, 2013-12-10) instämmer i detta då han menar att Kalmar Stadsmission 

försöker att kommunicera att “det är individerna som bör vara volontärer” och inte att 

“organisationen som är i behov av deras hjälp”. Lina Andersson (intervju, 2013-12-11), 

volontär på Kalmar Stadsmission, upplevde dock att första gången hon kom i kontakt 

med organisationen var de lite väl påstridiga, men hon menar att detta var positivt då de 

stack ut från mängden av organisationer.  

Fill (2011) nämner att det är viktigt att balansera det emotionella med det rationella 

budskapet för att beskriva vad individen faktiskt får ut av att engagera sig inom just 

deras organisation. Röda Korset Kalmar och Kalmar Stadsmission använder sig av ett 

rationellt budskap när de kommunicerar till vissa individer (Dey intervju, 2013-12-06; 

Irebring intervju, 2013-12-10). Respondenterna menar då att individen får en bra 

referens och en extra merit på sitt CV. Att just dessa organisationer väljer att ha med 

detta i sitt budskap kan bero på att de kommer i kontakt med många studenter och 

arbetslösa. 

Verktyg 

Wymer & Starnes (2001) samt Sargeant (2009) redogör att organisationer kan använda 

sig av direkt- samt indirekt rekrytering, eller en kombination av båda. Direkt rekrytering 

sammanfattas enligt Wymer & Starnes (2001) som alla marknadsföringsprocesser som 

sker via organisationen. Dey (intervju, 2013-12-06) berättar att Röda Korset Kalmar 

annonserar med jämna mellanrum i Kalmar Posten, vilket kan ses som direkt 

rekrytering. Även Kalmar Stadsmission och Tic-huset använder sig av annonsering 

sporadisk (Adbring intervju, 2013-12-10; Bergendorff intervju, 2013-12-05). Sargeant 

(2009) menar att annonsering är ineffektivt vid rekrytering av volontärer då inga direkta 

relationer skapas. Sargeant (2009) förklarar vidare att sociala ideella organisationer bör 

interagera med sina potentiella volontärer för att bygga upp en starkare relation. 

Nichols (2004) samt Plessis & Petzer (2011) styrker Sargeants (2009) påstående då de 

menar att sociala ideella organisationer bör övergå till att marknadsföra sig till 

individerna istället för massmarknadsföring. Även Iliffe (2004) tydliggör detta genom 

att förklara att organisationer bör gå från transaktions- till relationsmarknadsföring. 

Bergendorff (intervju, 2013-12-05) berättar att Tic-huset använder sig till största del av 
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personlig marknadsföring i sin kommunikationsprocess, där de tar direktkontakt med de 

potentiella volontärerna. Detta är vad Sargeant (2009) definierar som face-to-face 

marknadsföring. Birgitta Johansson (intervju, 2013-12-12), volontär på Tic-huset, 

menar att hon kom i kontakt med organisationen genom pensionärsföreningarna som är 

lokaliserade i samma byggnad och verksamheterna ständigt interagerar med varandra. 

Även Röda Korset Kalmar, Kalmar Stadsmission och Rädda Barnen Kalmar använder 

sig av face-to-face marknadsföring, då de bland annat ställer ut på Välkomstmässan 

(Dey intervju, 2013-12-06, Irebring intervju, 2013-12-10; Linnéstudenterna, u.å.). 

Välkomstmässan riktar sig till nya och gamla studenter. På denna mässa kan studenterna 

knyta kontakter och lära känna vad studentstaden har att erbjuda (Linnéstudenterna, 

u.å.). Denna typ av marknadsföring, face-to-face, går att använda inom direkt 

rekrytering (Wymer & Starnes, 2001). 

Indirekt rekrytering är motsatsen till direkt rekrytering, alltså all rekrytering som sker 

via en tredje part (Wymer & Starnes, 2001). Enligt Lundskog (2013-12-06) använder 

Rädda Barnen volontärbyran.se i sin rekrytering, vilket är ett indirekt verktyg. Även 

Röda Korset Kalmar tillämpar indirekt rekrytering genom Röda Korsets nationella 

rekryteringsdatabas, där alla kretsar kan lägga upp sina volontäruppdrag menar Dey 

(intervju, 2013-12-06). Då Fill (2011) beskriver Public Relations som att en tredje part 

förmedlar ett budskap gällande organisationen går även detta verktyg att använda inom 

indirekt rekrytering. Ingen av organisationerna i denna studie nämner att de arbetar med 

Public Relations. I radioprogrammet Nyheter P4 Kalmar (2013) nämner dock Jessica 

Bergsjö, centrumledare på köpcentret Kvasten i Kalmar, att de arrangerar ett 

marknadsföringsevent där Kalmar Stadsmission har ställt upp några möbler och ett 

kylskåp. Irebring (intervju, 2013-12-10) förklarar att allmänheten kan ställa in matvaror 

i kylskåpet som skänks till Kalmar Stadsmissions verksamhet Lotsen. Genom denna 

publicitet har Kalmar Stadsmission omedvetet arbetat med Public Relations.  

Media 

Det är vanligt att organisationer använder sig av tryckt media för att kunna nå ut till en 

bredare målgrupp menar Fill (2011). Samtliga organisationer inom denna studie 

använder tryckt media i form av affischer, tidningar och flyers. Fill (2011) förklarar 

vidare att den digitala teknologin har underlättat för alla typer av organisationer i deras 

marknadsföringsarbete. Författaren menar att digital marknadsföring medförde sänkta 

http://linnestudenterna.se/
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kostnader inom kommunikation samt att information har blivit mer lättillgänglig. Röda 

Korset Kalmar är den enda av de intervjuade organisationerna som presenterar de olika 

volontäruppdragen som finns inom organisationen på sin hemsida, vilket möjliggör för 

potentiella volontärer att anmäla sig direkt till önskad verksamhet (Röda Korset, u.å.). 

Lundskog (2013-12-06) förklarar att Rädda Barnen är mycket aktiva på lokal nivå i 

Kalmar. Rädda Barnen Kalmar har dock ingen uppdaterad information på dess hemsida 

(Rädda Barnen, u.å.) Kalmar Stadsmission, Rädda Barnen Region Syd samt Röda 

Korset Kalmar använder social media i from av Facebook (Facebook, u.å.). Bergendorff 

(intervju, 2013-12-05) menar dock att de inte själva använder sig av någon typ av digital 

media men att Kalmar kommun har lite kortfattad information om Tic-husets 

verksamhet på deras hemsida. 

4.2.3 Avkodning  

Enligt Fill (2011) avser avkodningsprocessen hur mottagaren uppfattar budskapet som 

sändaren kommunicerar. Andreasen & Kotler (2008) menar att hur korrekt mottagaren 

uppfattar budskapet är kopplat till den grad av kontroll organisationen har över 

kommunikationsprocessen. Fill (2011) redogör att mottagarens perceptioner, attityder 

och värderingar är faktorer som påverkar dess avkodningsprocess. Författaren menar 

vidare att dessa faktorer är svåra för sändaren att kontrollera. När Ekström (intervju, 

2013-12-11) kom i kontakt med Röda Korset Kalmars budskap påverkades hon av 

tidigare erfarenheter i hennes liv som var kopplat till den tid hon bodde i Frankrike. 

Detta medförde att hon kunde relatera till organisationens verksamhet Träffpunkten. 

Dey (intervju, 2013-12-06) förklarar att verksamheten jobbar med integration av 

immigranter i det svenska samhället genom att erbjuda en mötesplats där de kan prata 

svenska med volontärer.  

Sargeant (2009) menar att ideella organisationer även är med och inverkar i volontärens 

beslutsprocess i samband med rekrytering. Författaren menar att detta kan ske genom 

två olika förhållanden; tidigare erfarenheter av organisationen eller annat ideellt arbete 

samt motivationsfaktorer som organisationen erbjuder. När Lars Gustavsson (intervju, 

2013-12-12), volontär på Röda Korset, rekryterades till Röda Korset hade han engagerat 

sig som ideell inom flera andra verksamheter. Både Gustavsson (intervju, 2013-12-12) 

och Johansson (intervju, 2013-12-12) menar att de hade haft tidigare kontakt med 

respektive organisation innan de engagerade sig som volontärer. Kontinuerliga 

relationer underlättar avkodningsprocessen då mottagaren har en förkännedom av 
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organisationens utformning av budskap menar Sargeant (2009). Bergendorff (intervju, 

2013-12-05) nämner att de försökte värva volontärer till Tic-huset genom att dela ut 

informationsblad på Giraffens Köpcentrum i Kalmar, men att denna taktik inte ledde till 

några nyförvärvningar. Detta var endast ett fåtal sporadiska tillfällen förklarar 

Bergendorff (intervju, 2013-12-05), vilket enligt Sargeant (2009) inte är tillräckligt för 

att skapa en relation till individen.  

4.2.4 Mottagare  

Sargeant (2009) menar att en individ engagerar sig i en organisation för att göra 

skillnad, skaffa nya erfarenheter och vänner eller öka sin självkänsla. Gustavsson 

(intervju, 2013-12-12) nämner att han var arbetssökande när han började engagera sig 

inom Röda Korset. Detta gjorde att han motiverades till engagemanget då han fick 

struktur i vardagen och ökade sitt välmående av att sysselsätta sig. Caroline Larsson 

(intervju, 2013-12-11), volontärer på Kalmar Stadsmission, menar att hon engagera sig 

för att hon vill göra en god gärning för samhället, dock reflekterade hon inte över vilken 

organisation hon valde. Även Andersson (intervju, 2013-12-11) menar att hon inte 

gjorde ett aktivt val när hon bestämde sig för att engagera sig inom Kalmar 

Stadsmission istället för en annan social ideell organisation. Anledningen till 

engagemanget var att Kalmar Stadsmission tog initiativ till kontakten förklarar 

Andersson (intervju, 2013-12-11), vilket även Sargeant (2009) menar har positiv 

inverkan i rekryteringsprocessen.  

Sargeant (2009) förklarar vidare att individer helst vill engagera sig inom organisationer 

som speglar deras självbild, alltså att organisationen genomsyras av samma värderingar 

som individen själv. Författaren menar att individer lägger stor vikt på organisationens 

mission i beslutsprocessen ifall denne ska engagera sig eller inte inom organisationen. 

Andersson (intervju, 2013-12-11) och Larsson (intervju, 2013-12-11) menar båda att 

organisationens mission inte hade någon inverkan på val av organisation. Ekström 

(intervju, 2013-12-11) berättar däremot att orsaken till att hon sökte sig till Röda Korset 

Kalmar var att hon ville bidra med något som var meningsfullt för henne. Detta 

kopplade hon till den tid hon bodde i Frankrike och inte kunde prata franska och kände 

sig utstängd från samhället. Med detta i baktanke tog alltså Ekström (intervju, 2013-12-

11) beslutet att gå med i Röda Korset då denna organisation hade en verksamhet som 

hon kunde identifiera sig med. Johansson (intervju, 2013-12-12) menar att en anledning 

till att hon engagerade sig inom just Tic-huset är för att hon känner många aktiva 
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volontärer där, de ingår alltså i samma sociala grupp. Även Larsson (intervju, 2013-12-

11) och Andersson (intervju, 2013-12-11) känner varandra sedan tidigare och blev 

rekryterade på samma gång under Välkomstmässan. Sargeant (2009) styrker detta då 

han menar att en individ väljer att engagera sig inom en organisation där individen kan 

identifiera sig med de andra volontärerna.  

Sargeant (2009) förklarar att då individen kan identifiera sig med organisationen och 

dess andra volontärer är det enklare för organisationen att stimulera individen. 

Författaren menar att det är viktigt att arbeta med att stimulera befintliga volontärer, 

men menar även att organisationen kan locka nya volontärer genom att i sin 

rekryteringskommunikation erbjuda stimulerande uppgifter.  Enligt Ekström (intervju, 

2013-12-11) kan volontärerna på Träffpunkten hålla i olika aktiviteter, så som att baka 

eller presentera en aktuell svensk tradition för brukarna. Detta anser respondenten är 

stimulerande då det händer något nytt med jämna mellanrum. Gustavsson (intervju, 

2013-12-12) berättar att han finner uppdraget på Röda Korset Kalmar roligt och 

berikande, då han får möjligheten att träffa människor och komma in i ett socialt 

sammanhang.  

4.2.5 Återkoppling  

Enligt Andreasen & Kotler (2008) innebär återkoppling att organisationen får feedback 

på kommunikationen och innehållet av budskapet. I detta steg i 

kommunikationsprocessen får organisationen inblick i mottagarens förmåga att tolka 

kodningen av budskapet, alltså om kodningen måste modifieras för att kunna uppfattas 

korrekt. Ingen av organisationerna i denna studie använder sig av någon form av 

dokumenterad återkoppling men har en kontinuerlig verbal kommunikation. Dey 

(intervju, 2013-12-06) berättar att hon brukar fråga individen genom vilka 

kommunikationskanaler individen kom i kontakt med Röda Korset Kalmar. Rädda 

Barnen arbetar med återkoppling genom att de frågar volontärerna vad de tycker att 

organisationen kan utveckla angående internutbildningarna enligt Lundskog (intervju, 

2013-12-06). Genom att samtliga organisationer arbetar med en kontinuerlig verbal 

kommunikation sker återkopplingen som en process inom relationsskapande, vilket 

kommer att återges i senare kapitel (se 4.3 Relationer).  
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4.2.6 Oljud  

Oljud är interna och externa faktorer som stör kommunikationsprocessen mellan 

organisation och individ (Fill, 2009). Andreasen & Kotler (2008) menar att graden av 

kontroll organisationen har under kommunikationsprocessen påverkar ifall individen 

uppfattar budskapet korrekt. Dock är det många faktorer som en organisation inte kan 

påverka förklarar Andreasen & Kotler (2008). Lundskog (intervju, 2013-12-06) 

upplever att när det händer saker i världen som gör individer upprörda eller som på 

något vis väcker känslor hos individer så ökar engagemanget hos allmänheten. 

Lundskog (intervju, 2013-12-06) menar att individen då vill göra skillnad och väljer att 

engagera sig som volontär.  

Vilken organisation individen väljer att engagera sig inom menar Lundskog (intervju, 

2013-12-06) beror på ifall individen känner förtroende för organisationen eller inte 

vilket även Andreasen & Kotler (2008) styrker. Förtroende hos allmänheten är något 

som Rädda Barnen Region Syd arbetar mycket med och värnar om enligt Lundskog 

(intervju, 2013-12-06). Herzlinger (1996) säger att misstron mot sociala ideella 

organisationer dels ligger i att organisationer inte använder sina finansiella resurser på 

ett korrekt sätt. Larsson (intervju, 2013-12-11) förklarar att hon är allmänt skeptisk mot 

sociala ideella organisationer på grund av rykten och okunskap inom ämnet. 

Respondenten menar att ryktena om organisationer måste ha ursprung i organisationens 

handlingar, men hon tror att information förvrängs genom media. Andersson (intervju, 

2013-12-11) menar att allmänheten inte riktigt vet var pengarna tar vägen inom ideella 

organisationer och detta leder till ovisshet och misstro. Detta går att backa upp genom 

den förtroendekris som startade gentemot Röda Korset när Johan af Donner svindlade 

till sig pengar (Levin, 2010). Dey (intervju, 2013-12-06) uttalar sig på följande sätt 

angående denna skandal; 

“Detta hände för cirka fem år sedan och än idag kan vi få höra det när vi säger att vi 

jobbar eller är frivillig på Röda Korset. Än idag kan våra frivilliga som är ute med 

bössor få höra: nej vi skänker inte till er eftersom ni snor pengar. Det sitter i och 

precis när det hände hade vi frivilliga som vägrade gå ut för de ville inte utstå allt 

hyckleri, skitsnack och smutskastning på dem för någonting de inte gjort” 

- Dey (intervju, 2013-12-06) 
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Röda korset hade 33 000 volontärer när detta skedde och de blev alla svartmålade för 

någonting de inte hade gjort menar Dey (intervju, 2013-12-06).  Även Irebring (intervju, 

2013-12-10) berättar att Kalmar Stadsmission får lida för saker som exempelvis 

Stadsmissionen i Stockholm har gjort fel. Enligt Nyheter (2004) uppmärksammades ett 

fall inom Stadsmissionen gällande lägenhetskontrakt. Källan menar att kontraktet har på 

ett otillåtligt sätt övertagits av familjemedlemmar.  

Några faktorer som Lundskog (intervju, 2013-12-06) tror skapar förtroende hos en 

individ är ifall organisationen är välkänd samt om de är kunniga inom sitt område. Även 

Saxton (1995) menar att en individ känner större förtroende för organisationer han eller 

hon känner till sedan tidigare. Larsson (intervju, 2013-12-11) menar att hon inte visste 

så mycket om Kalmar Stadsmissions arbete innan hon blev rekryterad medans 

Andersson (intervju, 2013-12-11) menar att Stadsmissionen är ett etablerat och välkänt 

varumärke då de finns i många städer. Lundskog (intervju, 2013-12-06) förklarar också 

att trovärdighet hos en organisation ökar om de inte försöker att bortförklara sina 

misstag utan faktiskt tar ansvar för sina handlingar. Enligt Hosmer (1995) ökar också 

trovärdigheten ifall organisationen interagerar med individen genom face-to-face 

marknadsföring, vilket nämns ovan att alla volontärer är rekryterade genom. Både 

Larsson (intervju, 2013-12-11) och Andersson (intervju, 2013-12-11) menar att 

anledningen till att de valde just Kalmar Stadsmission är att det var den organisationen 

som tog initiativ till kontakten.  

Fill (2011) nämner att externa faktorer, andra individer och organisationer, är en stor del 

av det oljud som påverkar kommunikationsprocessen. Wymer & Starnes (2001) redogör 

att antalet ideella organisationer ständigt ökar och konkurrensen blir hårdare. Iliffe 

(2004) menar då att kundlojaliteten försvagas och organisationer måste börja 

differentiera sig och konkurrera hårdare på marknaden. Lundskog (intervju, 2013-12-

06) förklarar att de arbetar mot ett mål att vara det självklara valet när det gäller att 

engagera sig som volontär inom en organisation som riktar sig mot barn och ungdomar. 

Med detta sagt nämner Lundskog (intervju, 2013-12-06) att om de skulle se någon 

annan organisation som en konkurrent skulle det vara Bris, vars arbete också riktar sig 

mot barn och ungdomar. Irebring (intervju, 2013-12-10) menar däremot att alla ideella 

organisationer konkurrerar om en individs tid när det gäller oavlönat engagemang. 
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4.3 Relationer 

4.3.1 Paradigmskifte inom marknadsföring  

Iliffe (2004) menar att ideella organisationer måste sätta större fokus på relationer för att 

ha en chans att minska omsättningen av volontärer. Författaren menar att ideella 

organisationer bör lämna transaktionsmarknadsföring, där fokus ligger på tillfälligt 

säljandet och rekrytering, för att istället satsa på att bygga en långvarig relation med 

volontärer. Iliffe (2004) menar att relationsmarknadsföring skall vara en prioritet för att 

kunna utveckla långsiktiga förhållanden med volontärerna för att de ska stanna hos 

organisationen. Gummesson (2008) instämmer med föregående författare genom att 

redogöra att volontären blir emotionellt involverad i organisationens verksamhet. Ett 

verktyg inom relationsmarknadsföring är face-to-face marknadsföring menar Fill 

(2011). Första året Kalmar Stadsmission ställde ut på Välkomstmässan var det många 

studenter som visade intresse men inte hörde av sig (Irebring, 2013-12-10). Året därpå 

gick det betydligt bättre då de bad studenterna som visat intresse att lämna namn och 

telefonnummer så hörde Kalmar Stadsmission istället av sig till dessa. Genom detta 

engagerade sig fler studenter som volontärer enligt Irebring (intervju, 2013-12-10). 

Första året Kalmar Stadsmission deltog på Välkomstmässan använde de sig alltså av 

transaktionsmarknadsföring men har nu övergått till relationsmarknadsföring då de 

följer upp kontakten med syfte att skapa en relation.  

Irebring (2013-12-10) förklarar att alla nya volontärer får en presentation av Kalmar 

Stadsmissions arbete. Detta görs för att volontären ska förstå vikten av arbetet. 

Respondenten uttrycker sig på följande vis angående vikten att informera volontärerna 

om organisationens arbete: 

”Efter ett tag så kanske det börjar bli lite meningslöst att gå här och släpa in massa 

kläder om man inte vet vad kärnan är och vad pengarna går till. Säljer man en dag för 

50 000 kr är det viktigt att man vet vad pengarna går till eller att man åtminstone har 

hört det en gång, sen får man upprepa det några gånger så det inte glöms” 

- Irebring (intervju, 2013-12-10) 

Genom att Kalmar Stadsmission informerar samtliga volontärer gällande 

organisationens mission och arbete bygger de upp en relation mellan individen och 

organisationen (Iliffe, 2004). Vidare menar författaren att när organisationen bygger 

upp djupa och genuina relationer med volontärerna är det mer troligt att volontärerna 
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förespråkar organisationen positivt i sin umgängeskrets. Genom att organisationens 

volontärer är välinformerade och engagerade i verksamhetens syfte kan organisation 

indirekt skapa kännedom om organisationen hos allmänheten genom word-of-mouth. 

Detta kan även medföra att volontären bidrar till att fler volontärer värvas menar Iliffe 

(2004).   

4.3.2 Rekryteringsprocessen  

Genom vår empiri har vi upptäckt att rekryteringsprocesserna i de studerade 

organisationerna skiljer sig från den vetenskapliga teorin. Då rekryteringen ser olika ut i 

organisationerna har vi delat upp delkapitlet efter organisationer för att läsaren enkelt 

ska se dessa skillnader.  

Kalmar Stadsmission 

Irebring (intervju, 2013-12-10) berättar att Kalmar Stadsmission ställer ut på 

Välkomstmässan varje år, där de ger ut information om organisationen och hur en 

individ kan engagera sig som volontär. Under denna mässa samlar de in telefonnummer 

till de som är intresserade som de sedan kontaktar. Leopold (2013) menar att 

organisationen bör hör av sig inom två veckor till individen. Larsson (intervju, 2013-12-

11) och Andersson (intervju, 2013-12-11) berättar dock att det tog tre eller fyra veckor 

innan de blev kontaktade av Kalmar Stadsmission efter att de visat intresse. Adbring 

(intervju, 2013-12-10) menar att de inte intervjuar de som de rekryterar utan när 

volontären kommer dit försöker de istället att känna av vilka arbetsuppgifter som skulle 

kunna passa för individen. Detta är vad Sargeant (2009) refererar till som matchning.  

Irebring (intervju, 2013-12-10) förklarar vidare att han anser det mycket viktigt att 

individerna i denna process blir ordentliget informerade angående vad organisationen 

står för och vad de insamlade pengarna faktiskt går till. Han brukar även fråga de 

potentiella volontärerna vad det känner till om Kalmar Stadsmission och upplever då att 

volontärerna generellt är bra pålästa om organisationen och dess mission då de oftast 

själva har tagit initiativet att söka sig till organisationen. Adbring (intervju, 2013-12-10) 

menar dock på att för att en individ ska engagera sig som volontär är det viktigt att 

organisationen vågar ta första steget till kontakten, vilket även Sargeant (2009) 

instämmer med. Irebring (intervju, 2013-12-10) berättar att de även har mycket resurs 

personal på Kalmar Stadsmission som väljer att vara kvar och arbeta som volontärer, 

dock blir dessa aldrig särskilt långvariga. Resurspersonal innebär att arbetsförmedling 
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eller Kalmar kommun har ordnat denna praktikplats för att slussa in individen i 

arbetslivet.   

Rädda Barnen Region Syd 

Lundskog (intervju, 2013-12-06) berättar att Rädda Barnen Region Syd har utarbetat en 

rekryteringsprocess som varje individuell organisation på lokal nivå bör arbeta med; 

föreningsutvecklingsprocessen. Denna process går ut på att organisationerna ska arbeta 

med vissa steg inom rekrytering av volontärer inom ramen av olika månader. Processen 

är framtagen för att bygga upp föreningarna och att skapa en verksamhet som 

tillfredsställer det lokala behovet förklarar Lundskog (intervju, 2013-12-06). Sargeant 

(2009) menar att processen innan en organisation lanserar sin rekryteringskampanj är 

minst lika viktig del av rekryteringsprocessen. Författaren förklarar att 

arbetsbeskrivning och personbeskrivning sätter grunden för hur pricksäker och effektiv 

kommunikationen kommer att vara för att rekrytera volontärer.  

Det första steget i Rädda Barnens rekryteringsprocess är att identifiera det lokala 

behovet förklarar Lundskog (intervju, 2013-12-06). Detta steg innefattar att definiera 

vilka grupper av barn som organisationen behöver arbeta med lokalt. Steg två i denna 

modell är att bestämma vilken typ av verksamhet som kan utvecklas för att arbeta med 

detta behov hos barnen, de tar alltså fram en verksamhetsplan. Efter att ha utvecklat 

denna verksamhetsplan går organisationen över till steg tre berättar Lundskog (intervju, 

2013-12-06). I detta steg utvecklar de en frivilligprofil som består av; (1) vad 

volontärens arbetsuppgifter kommer att innefatta, (2) varför volontären behövs, (3) hur 

mycket tid det tar att utföra dessa uppgifter, (4) vilket stöd volontären kommer att få 

från organisationen samt (5) under vilken period arbetet kommer att ske. Denna 

frivilligprofil lägger grunden till det som Sargeant (2009) refererar till som screaning, 

alltså för att se om individen passar inom organisationen. 

När frivilligprofilen är genomarbetad är det dags för organisationen att planera 

rekryteringskampanjen som genomförs under två veckor på hösten. Efter att de lokala 

Rädda Barnen organisationerna har genomfört sina rekryteringskampanjer följs dessa 

upp av en informationsträff där potentiella volontärerna får lära sig mer angående 

uppdragen och Rädda Barnens verksamhet. Lundskog (intervju, 2013-12-06) nämner 

dock att inte alla lokala organisationer arbetar med detta på lokal nivå. Lundskog 

(intervju, 2013-12-06) förklarar vidare att det varierar ifall lokala verksamheter har 
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intervju med individen eller inte, men angående rekrytering av volontärer till 

samtalsgrupper är intervjuer ett krav. De lokala organisationerna som inte genomgår 

intervjuer med volontärerna arbetar istället successivt under hela 

rekryteringsprocessen med att avstyra volontärer som inte passar för uppdraget.  

Röda Korset Kalmar 

Efter att en individ har lämnat in en intresseanmälan angående att bli volontär hos Röda 

Korset Kalmar, via hemsidan eller telefon, kallas individen till intervju menar Dey 

(intervju, 2013-12-06).  På denna intervju får individen allmän information angående 

organisationen samt mer specifikt vilka projekt individen skulle kunna engagera sig 

inom. Enligt Sargeant (2009) är dessa två steg, screaning och matchning, av stor vikt 

när en organisation vill utveckla långsiktiga relationer till sina volontärer. Författaren 

menar att genom att organisationen har personliga samtal kan de undersöka djupare om 

individen besitter de egenskaper som medför att denne skulle klara av volontärsarbetet 

och kan därefter anpassa uppgifterna efter individens förmåga och önskningar. Som 

tidigare nämnt är det viktigt att organisationen hör av sig inom två veckor för att den 

potentiella volontären inte ska tappa intresset enligt Leopold (2013). Detta kan dock 

motbevisas genom att Ekström (intervju, 2013-12-11) inte engagerade sig som volontär 

inom Röda Korset förrän tre år efter sitt första möte med organisationen på 

Välkomstmässan.  

År 2009 hamnade Gustavsson (intervju, 2013-12-12) av en slump på mötesplatsen 

Träffpunkten som Röda Korset Kalmar anordnar. Han etablerade en bra kontakt med 

brukarna och fortsatte att gå varje vecka. Detta uppmärksammades av 

verksamhetsledaren som då frågade om han var intresserad av att bli volontär. 

Gustavsson (intervju, 2013-12-12) engagerar sig idag även inom andra delar av 

organisationen. Detta är ett bra exempel på att organisationen tog initiativ till att fråga 

Gustavsson (intervju, 2013-12-12) om han ville engagera sig vilket Sargeant (2009) 

anser vara en bidragande faktor till att en individ faktiskt engagerar sig. Dock så var 

Gustavsson (intervju, 2013-12-12) redan deltagande vilket underlättade för 

organisationen att rekrytera honom. Sargeant (2009) menar att det är även mycket 

viktigt med support under upplärningsfasen och det dagliga arbetet volontärerna utför. 

Dey (intervju, 2013-12-06) förklarar att Röda Korset arbetar med support genom 
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internutbildningar som volontären måste genomgå. Dessa berör ämnen som ”vad det 

innebär att vara volontär” samt att de får en mer detaljerad beskrivning av uppdraget.  

Tic-huset 

Enligt Sargeant (2009) är det mycket viktigt att en organisation förbereder 

volontärerna angående vad denne kommer att utföra för uppgifter redan i 

rekryteringsprocessen, då volontärens förväntningar har stor inverkan på ifall han eller 

hon blir långvarig. När en individ visar intresse för att engagera sig inom Tic-huset har 

Bergendorff (intervju, 2013-12-05) ett samtal med denne där individen får fylla i en 

enkät med olika alternativ angående vad han eller hon skulle vilja utföra för uppgifter 

som volontär. Under detta samtal får individen berätta lite om sig själv och Bergendorff 

(intervju, 2013-12-05) bedömer om hon tror denna individ skulle passa som volontär 

eller inte. Som tidigare nämnt, refererar Sargeant (2009) till detta steg i 

rekryteringsprocessen som matchning. Upptäcker hon att personen i fråga inte skulle 

fungera inom verksamheten försöker hon att slussa vidare denna person till en annan 

organisation i Kalmar där individen skulle vara mer lämplig. Bergendorff (intervju, 

2013-12-05) menar att som volontär på Tic-huset arbetar individen mycket självständigt 

och ibland kan vissa behöva lite mer handledning och passar då bättre som volontär 

inom en annan verksamhet. Bergendorff (intervju, 2013-12-05) förklarar att hon 

rekryterar de flesta volontärer genom sitt personliga kontaktnät, men förlitar sig även på 

word-of-mouth processen i samarbete med befintliga volontärer.  

Under sin tid som ordförande på Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund (SKPF) 

delade Johansson (intervju, 2013-12-12) lokaler med Tic-huset och kom då att lära 

känna de befintliga volontärerna. Hon har även själv arrangerat olika evenemang i det 

gemensamma utrymmet. Johansson (intervju, 2013-12-12) varvades till sitt 

volontärsuppdrag på Tic-huset av andra volontärer.  Även detta är ett bra exempel på 

Sargeants (2009) teori angående att rekrytering är som effektivast när individen redan 

har någon typ av kontakt med organisationen.  

4.3.3 Bevarande av volontärer  

Som tidigare nämnt är det viktigt att inkludera volontärerna i beslutsprocessen och visa 

dem att de är en del av organisationen (Sargeant, 2009). Bergendorff (intervju, 2013-12-

05) berättar att Tic-huset inte arbetar med någon särskild strategi för att motivera sina 

volontärer, men de försöker att visa uppskattning när tillfälle ges. Då verksamheten är 
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liten är det möjligt för Bergendorff (intervju, 2013-12-05) att arbeta med en ständig 

personlig kontakt där det finns möjlighet att visa hur uppskattade volontärerna är inom 

organisationen. Lundskog (intervju, 2013-12-06) förklarar att det läggs stor vikt inom 

alla Rädda Barnen organisationer även på lokal nivå på internutbildningar och att 

involvera volontärerna i organisationens arbete. Rädda Barnen Region Syd erhåller 

internutbildningar inom exempelvis projektledning, att möta barn som ideell samt 

tematiska kurser inom fattigdom och andra relevanta ämnen. Detta gör de för att 

volontärerna ska känna sig trygga i sina uppgifter och nya internutbildningar tas 

kontinuerligt fram efter vilket behov de lokala organisationerna upplever. Denna 

process är enligt Sargeant (2009) mycket viktig då organisationen erbjuder support för 

dess volontärer och underlättar då deras engagemang. Sargeant (2009) menar att support 

är ett effektivt verktyg när organisationen vill utarbeta starka relationer till volontärerna. 

Lundskog (intervju, 2013-12-06) förklarar att inom Rädda Barnen är 

medlemsutbildningar det enskilt största verktyget för att motivera sina volontärer, både 

nya och befintliga. De arbetar också med något de kallar kurskalas där organisationen 

berättar om framtidsplaner och fyller på med kunskap.  

Sargeant (2009) säger också att en individ oftast stannar längre inom en organisation om 

denne har möjlighet att påverka beslut då individen känner sig behövd och viktig. Detta 

är tydligt i Kalmar Stadsmissions verksamhet då Andersson (intervju, 2013-12-10) 

förklarar att hon känner att hon kan ge feedback direkt till hennes föreståndare. Sargeant 

(2009) menar att denna två-vägs kommunikation är en betydelsefull faktor i relationen 

mellan individ och organisation. Lundskog (intervju, 2013-12-06) förklarar att under 

internutbildningarna Rädda Barnen anordnar har volontärerna möjlighet att träffa andra 

som engagerar sig genom konferenser och utbildningar som utförs på regional och 

nationell nivå. På dessa konferenser får volontärerna möjlighet att se vad andra 

organisationer arbetar med, de får tips från varandra om projekt och tillvägagångssätt. 

Även Tic-huset utför mindre internutbildningar och informationsmöten angående bland 

annat demens och hur rullstolar fungerar för att öka volontärernas trygghet i sina 

uppgifter förklarar Bergendorff (intervju, 2013-12-05).  

Sargeant (2009) nämner att en av de viktigaste faktorerna för att bygga upp en relation 

till sina volontärer är att visa uppskattning, vilket kan kräva en del resurser från 

organisationen. Rädda Barnen Region Syd har avsatt både pengar och personal på en 

regional nivå för att arbeta med rekrytering av volontärer menar Lundskog (intervju, 
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2013-12-06). Detta ska även vara inplanerat i en lokal organisations budget, men detta 

varierar från organisation till organisation menar respondenten. De lokala föreningarna 

kan även söka bidrag från den regionala organisationen till att utföra en extra kostsam 

marknadsföring angående rekrytering, dock är det oftast endast en förening per år som 

har möjlighet till detta förklarar Lundskog (intervju, 2013-12-06). Vidare menar 

respondenten att Rädda Barnen Lund anordnar en julfest och en sommarfest samt olika 

föreläsningar men många organisationer gör inget speciellt. Bergendorff (intervju, 

2013-12-05) menar att en motivationsfaktor förklarar även att de försöker att förmedla i 

sin marknadsföring att volontärerna får mycket tillbaka i form av uppskattning och att 

de känner sig betydelsefulla. Uppskattningen kommer till största del från brukarna då 

det är dessa som volontärerna interagerar med i sitt arbete, men för att visa ytterligare 

uppskattning anordnar även Tic-huset en lunch för volontärerna två gånger om året 

förklarar Bergendorff (intervju, 2013-12-05). Andersson (intervju, 2013-12-11) 

förklarar att deras förmåner består av 20 % rabatt om de handlar i Kalmar Stadsmissions 

butiker samt att de vid varje tillfälle de arbetar erbjuds fika och andra mindre tilltugg. 

Irebring (intervju, 2013-12-10) nämner även att de brukar ha mindre aktiviteter eller 

middagar några gånger per år för volontärerna för att visa sin tacksamhet och 

uppskattning. 

4.4 Sammanfattning av analys 

Genom vår analys har vi modifierat Fills (2011) modell av kommunikationsprocessen 

som presenteras i föregående kapitel (se 3.2). Denna modell är baserad på de resultat 

som framkommit under analysprocessen och speglar kommunikationsprocessen mellan 

sociala ideella organisationer och dess potentiella- samt befintliga volontärer (Figur 2).  

Modellens två sfärer beskriver vilka processer som organisationen respektive volontären 

verkar inom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifiera målgrupp (se 4.2.1) 

Kommunikationsprocessen börjar då organisationen identifierar de individer de vill 

kommunicera budskapet till. Antingen de segment som beskriver den målgruppen de 

vill rekrytera eller en grupp befintliga volontärer. 
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Kodning & marknadskommunikationsmixen (se 4.2.2 samt 4.2.4) 

När organisationen identifierat de individer de vill kommunicera budskapet till tar de 

målgruppens karaktärsdrag och motiv i åtanke och översätter budskapet till en symbol 

som kan överföras till individerna genom olika verktyg och media.  

Interaktion (se 4.2.2) 

Interaktionen är den process där organisation och individ möts genom olika verktyg och 

media. 

Avkodning (se 4.2.3) 

När individen har mottagit budskapet tolkas detta med hjälp av individens attityder, 

preferenser och erfarenheter.   

  

Figur 2: Kommunikationsprocessen mellan social ideell organisation och dess volontärer 

En modifierad modell baserad på En linjär kommunikationsmodell (Fill, 2011;33) 
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Reaktion  

Reaktionsstadiet innefattar den inverkan budskapet har på individen, exempelvis att 

dess attityd gentemot organisationen förändras eller handlingar individen utför på grund 

av budskapet. I kommunikationsprocessen gällande potentiella volontärer kan 

reaktionen även vara ifall individen väljer att engagera sig eller inte. 

Återkoppling (4.2.5) 

De reaktioner som skapas i kommunikationsprocessen återkopplas till organisationen 

verbalt eller genom handlingar. 

Oljud (4.2.6) 

Vid avkodningsprocessen påverkas individens förmåga att tolka ett budskap av interna 

samt externa faktorer. Även i återkopplingsstadiet påverkar olika faktorer 

organisationens förmåga att tolka individens feedback.   
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5. SLUTSATSER 

Med den empiriska och teoretiska analysen som bas kommer vi i detta kapitel att 

besvara uppsatsens frågeställningar samt syfte för att sedan presentera implikationer 

samt förslag på fortsatt forskning.  

5.1 Besvarande av uppsatsens syfte och forskningsfrågor 

5.1.1 Syfte 

Att rekrytera individer till ideellt oavlönat arbete är en utmaning menar Leopold (2013). 

Detta går även att se genom uppsatsens empiriska data då den visar att ideella 

organisationer lider av dåligt engagemang hos vissa befintliga volontärerna samt 

svårigheter att rekrytera nya engagerade. Exempelvis nämner Irebring (2013-12-10) att 

de inte lyckades rekrytera några nya volontärer via föregående års Välkomstmässa. Då 

vi upplevde stora brister inom rekryteringsprocessen väcktes ett intresse att vidare 

undersöka vad det är som orsakar dessa problem.   

Uppsatsens syfte är att skapa förståelse för hur sociala ideella organisationer på lokal 

nivå kommunicerar vid rekryteringsprocessen av volontärer samt hur de aktivt arbetar 

med kommunikation för att utarbeta långsiktiga relationer gentemot volontärer.  

För att besvara uppsatsens syfte har två forskningsfrågor formulerats: 

 Hur kommunicerar sociala ideella organisationer för att rekrytera nya volontärer? 

 Hur kommunicerar sociala ideella organisationer för att bibehålla och stärka 

relationen gentemot befintliga volontärer? 

Vi kommer nu att presentera våra slutsatser för respektive forskningsfråga som leder till 

besvarande av uppsatsen syfte. Slutsatserna grundas på den empiriska- samt teoretiska 

datainsamling vi har genomfört i detta uppsatsarbete. 

5.1.2 Fråga 1: Hur kommunicerar sociala ideella organisationer för att 

rekrytera nya volontärer? 

Sargeant (2009) menar att majoriteten av de som engagerar sig inom ideella 

organisationer är i åldern 30-60. Vi anser dock att detta inte är fallet inom sociala 

ideella organisationer då vår empiri visar att det främst är studenter och pensionärer som 

är engagerade inom denna typ av organisationer. Utifrån vår empiri menar vi att dessa 

skillnader mellan ideella organisationer och sociala ideella organisationer beror på hur 
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mycket tid en individ spenderar på andra aktiviteter på sin fritid. Studenter har tid över 

då de med största sannolikhet nyligen har flyttat till en ny stad och därigenom lämnar 

sina tidigare engagemang som tog upp deras tid. Pensionärer däremot har fått mer tid att 

spendera på denna typ av engagemang då de inte längre arbetar. När vi ser till Sargeants 

(2009) påstående angående åldersspannet på de som engagerar sig inom ideella 

organisationer är det dock värt att nämna att ideella organisationer innefattar även 

idrottsföreningar, fritidsgårdar och andra ungdomsaktiviteter som barn och ungdomar är 

aktiva inom, vilket medför att de som engagerar sig som volontärer inom dessa 

organisationer ofta är föräldrar, då i åldern 30-60, till barnen som deltar på aktiviteterna. 

Fill (2011) menar att en organisation bör identifiera sin målgrupp för att sedan anpassa 

sitt budskap mot dessa individer. Andreasen & Kotler (2008) förklarar även att 

avkodningsprocessen för mottagaren underlättas ifall en organisation har anpassat 

budskapet efter mottagarens karaktärsdrag och kulturella koder. Enligt uppsatsens 

analys är sociala ideella organisationer medvetna om vilka segment de individer som är 

aktiva som volontärer inom verksamheten tillhör, men de arbetar inte aktivt med att 

kommunicera till dessa målgrupper på marknaden. Genom vår studie kan vi se att inom 

sociala ideella organisationer har organisationerna istället valt att anpassa sitt budskap 

efter de personligheter de efterfrågar. Sociala ideella organisationer värdesätter ”ett stort 

hjärta” och att individen i fråga kan avvara den tid engagemanget kräver. 

Empiriinsamlingen visar på att denna typ av organisationer fokuserar på det emotionella 

budskapet som Fill (2011) beskriver. Organisationerna försöker alltså att tilltala 

individens känslor som skulle tillfredsställas genom att engagera sig som volontär. Fill 

(2011) menar att det emotionella budskapet bör balanseras med det rationella budskapet 

för att kommunikationen ska vara som effektivast. Vår empiri visar att sociala ideella 

organisationer tenderar till att endast fokusera på det emotionella budskapet.  

Leopold (2013) menar att individen tenderar till att tappa intresse av att engagera sig 

som volontär ifall organisationen inte kontaktar individen inom två veckor efter första 

kontakt. Dock visar vår analys att detta inte stämmer då majoriteten av volontärerna har 

väntat mellan fyra veckor och tre år efter att de först kom i kontakt med organisationen 

tills det att de faktiskt började engagera sig. Med vår empiriska datainsamling som 

grund menar vi att tiden organisationen väntar till att ta upp kontakten med den 

potentiella volontären inte spelar någon roll. Organisationens mission visar inte heller 

på att ha en betydande faktor i individens beslutsfattande angående vilken organisation 



58 

 

individen ska engagera sig i. Vi menar att det är interaktionen som är det avgörande. 

Den rekryteringsmetod som organisationerna har använt med störst framgång är 

personlig marknadsföring som enligt Fill (2011) innebär att organisationen direkt 

interagerar med individerna, exempelvis genom face-to-face marknadsföring. Genom 

vår empiriska data kan vi se att relationen individerna skapar vid denna interaktion är 

mycket betydelsefull i dess beslutsprocess gällande engagemanget. Vi menar att genom 

denna typ av kommunikation kan organisationen bygga upp en relation till individen 

och därmed ett förtroende.  

Sargeant (2009) menar att annonsering är ineffektivt vid rekrytering av volontärer och 

Fill (2011) nämner även att detta är det mest kostsamma verktyget. Enligt vår mening 

bör annonsering undvikas vid rekrytering av volontärer. Dock menar Sargeant (2009) 

även att annonsering skapar ett igenkännande hos individen kring varumärket vilket 

Saxton (1995) förklarar stärker en individs förtroende för en organisation. Andreasen & 

Kotler (2008) förklarar att förtroende har stor inverkan i vilken organisation en individ 

väljer att engagera sig i. Vi menar därför att vid kontinuerlig annonsering skapas ett 

igenkännande kring organisationen och därigenom ett förtroende, vilket underlättar för 

en organisation att rekrytera individen. Genom vår empiri kan vi även se att 

organisationer ökar sina chanser att rekrytera en individ ifall förkännedom av 

organisationen existerar.  

5.1.3 Fråga 2: Hur kommunicerar sociala ideella organisationer för att 

bibehålla och stärka relationen gentemot befintliga volontärer? 

Genom vår empiriinsamling kan vi se att budgetansvaret inom samtliga sociala ideella 

organisationer ligger på lokal nivå, vilket medför att det är även här organisationen 

bestämmer vilka resurser de ska lägga på att arbeta med befintliga volontärer. Sargeant 

(2009) förklarar att personalvård, däribland även volontärer, är mycket viktigt för att 

minska personalomsättningen. Vi kan dock i vår empiri se att sociala ideella 

organisationer har knappa resurser och har andra delar inom organisationens 

verksamhet som måste prioriteras, därmed arbetar de inte till så stor utsträckning med 

trivselfrågor hos personalen. Genom vår empiriinsamling kan vi även se att de som 

arbetar med både rekrytering av volontärer och bevarande av befintliga volontärer inte 

besitter någon särskild utbildning eller kunskaper inom detta område. Inom samtliga 

lokala organisationer som deltagit i denna studie är det ingen som nämner att de har 

särskild personal eller finansiella resurser avsatta till detta arbete.  
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Som nämnt ovan, har interaktionen mellan individ och organisation en stor inverkan på 

ifall en individ engagerar sig i organisationen eller inte enligt Sargeant (2009). Enligt 

vår mening bör därför relationsarbetet gentemot volontärerna påbörjas redan innan de 

blir rekryterade. Iliffe (2004) menar att den förändring som har skett inom 

marknadsföring, att organisationer går från transaktions- till relationsmarknadsföring, 

har kommit att spela en stor roll i rekryteringsprocessen. Genom vår empiri kan vi se att 

många sociala ideella organisationer använder sig av face-to-face marknadsföring vid 

sin rekrytering vilket har resulterat i att starkare band knyts mellan individen och 

organisationen. Efter att organisationen har fångat en individs intresse menar Nichols 

(2004) att det är viktigt med en kontinuitet i kommunikationen fortgår genom hela 

relationen, då annars andra påverkande faktorer kan få individen att ändra attityd 

gentemot organisationen. Genom vår studie kan vi se att trots brist av resurser och 

kunskaper anordnar organisationerna middagar eller aktiviteter för volontärerna en eller 

ett flertal gånger per år. Dock är inte alla volontärer medvetna om detta och vi kan se att 

organisationerna inte lägger så stor vikt på gemenskapen mellan volontärerna, detta kan 

återigen bero på en brist av kunskap och resurser för denna typ av arbete.   

Vår studie visar även att sociala ideella organisationer visar uppskattning gentemot 

volontärerna i det dagliga arbetet genom uppmuntring och en vänlig inställning. 

Samtliga volontärer i denna studie menar att de har en bra relation till deras 

verksamhetsansvariga och känner att de är uppskattade och trivs inom verksamheten. Vi 

kan se genom vår empiri att ingen av organisationerna aktivt arbetar med någon 

dokumenterad återkoppling gällande volontärernas trivsel. Detta uppnås genom den 

öppna kommunikationen och den genuina relationen där organisationerna enkelt kan 

vägleda och ge stöd till volontärerna när det behövs. Vi menar alltså att sociala ideella 

organisationer inte lägger så stor kraft på relationen till dess volontärer som Sargeant 

(2009) redogör är behövligt. 

Sargeant (2009) menar vidare att det är viktigt att individer stimuleras i sitt uppdrag för 

att de ska känna sig motiverade att stanna som volontärer. Författaren förklarar att detta 

kan ske dels genom att individerna trivs inom verksamheten samt att de känner sig 

behövda. Vår studie visar att detta uppfylls dels genom att samtliga volontärers 

arbetsuppgifter inom sociala ideella organisationer inkluderar att handskas med 

människor genom olika aktiviteter. Detta medför att volontärerna får ett flexibelt och 

varierande arbete. Vi kan även se att samtliga organisationer arbetar i mindre eller större 
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utsträckning med någon form av internutbildningar eller informationsmöten, där 

volontärerna har möjlighet att utvecklas och lära sig nya färdigheter. Sargeant (2009) 

redogör att även detta stimulerar individerna och får dem att vilja stanna inom 

verksamheten då de känner sig uppskattade och har chansen att utveckla sina kunskaper 

men också utvecklas som individer. Vid dessa internutbildningar och 

informationsmöten får volontärerna också möjligheten att lära sig mer om 

organisationens arbete och får då större insikt i vad verksamheten står för, vilket vår 

analys visar skapar en starkare relation till organisationen.  

5.1.4 Besvarande av syfte 

Vårt analyskapitel har utmynnat i ett antal slutsatser som beskriver hur sociala ideella 

organisationer kommunicerar för att rekrytera volontärer samt hur de arbetar för att 

stärka relationen gentemot dess befintliga volontärer. Genom vår analys har vi kommit 

fram till att sociala ideella organisationer: 

 … anpassar inte sin marknadskommunikation mot en speciell målgrupp men de är 

medvetna att det är studenter och pensionärer som engagerar sig som volontärer 

inom dessa organisationer.   

 … använder sig av emotionellt budskap vid marknadskommunikation som riktar sig 

till att tilltala personlighetsdrag hos individer istället för bestämda målgrupper. 

 … använder sig till största del av personlig marknadsföring, i form av face-to-face 

marknadsföring, och annonsering vid rekrytering av volontärer.  

 … planerar inte in några märkvärda resurser, i form av finansiella medel och 

personal, på lokal nivå för att endast arbeta med sina befintliga volontärer samt 

rekrytering av nya volontärer.  

 … använder sig av internutbildningar, verbal uppskattning samt mindre aktiviteter 

för att motivera och stimulera dess volontärer.  

 … arbetar inte med någon typ av dokumenterad återkoppling gentemot sina 

befintliga volontärer, utan arbetar istället med en öppen kommunikation i det 

dagliga arbetet. 

 

 

  



61 

 

Vi anser att genom denna uppsats ha ökat förståelsen för hur sociala ideella 

organisationer på lokal nivå kommunicerar vid rekrytering av volontärer. I uppsatsen 

redogörs även för hur de aktivt arbetar med kommunikation för att skapa långsiktiga 

relationer med befintliga volontärer. Genom detta menar vi att uppsatsens syfte har 

besvarats. 

5.2 Implikationer  

Sociala ideella organisationer befinner sig i en förtroendekris och därför menar vi att de 

ständigt i sin marknadskommunikation bör ha förtroendeskapande i centrum. Vi anser 

det viktigt för sociala ideella organisationer att arbeta med personalvård även när det 

gäller volontärer då word-of-mouth har en stor inverkan i potentiella volontärers 

beslutprocess. Det är också viktigt att hålla volontärerna välinformerade angående vad 

organisationen arbetar med och står för då volontärerna är representanter för 

organisationen i sin umgängeskrets. Genom vår analys ser vi att ett av de mest 

förtroendeingivande kommunikationsverktygen är face-to-face marknadsföring där 

organisationen kan skapa en personlig kontakt. Vi menar även på att Public Relations 

skulle stärka förtroendet för relationerna till en stor utsträckning då det är en tredje 

opartisk part som framför ett budskap och organisationen inte på något vis kan 

misstänkas manipulera budskapet.  

När en individ slutar, eller minskar, sitt engagemang som volontär kan det bero på 

många olika orsaker. Dock arbetar inte någon av organisationerna i vårt arbete med 

kontinuerlig återkoppling gällande detta så det var inte möjligt att undersöka orsakerna. 

Vi menar dock på att genom återkoppling skulle organisationerna kunna anpassa 

budskapet i kommunikationen efter volontärernas motivation, och där igenom skulle 

dess engagemang öka. Då vår empiri visar att det finns ett kunskapsgap inom 

organisationerna gällande kommunikation och personalarbete skulle de kunna använda 

sig mycket av volontärerna i detta arbete.  

Genom att volontärerna får utforma arbetsbeskrivningen menar vi att den kommer att 

vara enklare att förstå för potentiella volontärer samt att den kommer vara mer korrekt 

än när organisationen gör denna beskrivning då volontärerna är de som utför arbetet. Vi 

menar även att organisationen bör ta hjälp av volontärerna vi utformning av budskap 

samt val av media och verktyg. Genom att volontärerna beskriver vilket sätt de kom i 

kontakt med organisationen går det enkelt att urskilja vilka strategier som fungerar bäst 
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för organisationen vid rekrytering. Ifall organisationen lyssnar på vad som motiverade 

volontärerna till att engagera sig och att välja just deras organisation så kan 

organisationen även formulera ett konkurrenskraftigt budskap. Vi anser att genom att 

involverar volontärerna i utformningen av budskapet i rekryteringsprocessen skulle 

organisationen attrahera likasinnade. Detta skulle medföra att de nya volontärerna skulle 

passa in i gruppen och med högsta trovärdighet även trivas med arbetsuppgifterna. Ifall 

budskapet skapas av volontärer är det också mindre chans att budskapet misstolkas av 

mottagaren i avkodningsprocessen. Vi vill alltså förseslå att sociala ideella 

organisationer ska använda sig av sina volontärer till större utsträckning genom att 

arbeta med återkoppling.  

Vår analys visar att inte alla som arbetar med kommunikation i sociala ideella 

organisationer på lokal nivå har kunskap inom ämnet. Att använda sig av volontärerna i 

utformningen av kommunikationsstrategierna på det sätt som nämnts ovan menar vi 

skulle underlätta arbetet för den ansvariga personalen. De finansiella resurserna är inte 

tillräckliga för att anställa mer personal så vi föreslår att organisationerna ska utbilda 

befintlig personal till en viss del inom kommunikation. Det skulle vara möjligt för 

organisationen att ta in en konsult som hjälpte dem med att utarbeta 

kommunikationsstrategier, men detta skulle inte vara en långsiktig lösning. Detta 

påstående grundar vi på att kommunikation är så pass dynamiskt och ständigt måste 

utvecklas samt omformuleras och det är då viktigt att den person som faktiskt arbetar 

med detta har kunskaperna som krävs. Vi menar alltså att den personal som ansvarar för 

kommunikation och rekrytering bör genomgå en kort intern eller extern utbildning där 

de kan lära sig grunderna inom dessa områden. Som nämnt ovan, anser vi att 

organisationerna kan ta de befintliga volontärerna till stor hjälp för att anpassa 

strategierna till organisationen. Sammanfattningsvis menar vi att sociala ideella 

organisationer borde satsa på ett relationsperspektiv i sin marknadsföring då detta skulle 

leda till ett djup i förhållandet mellan organisation och volontär, vilket enligt vår analys 

skulle minska omsättningen av volontärer. 

5.3 Förslag på vidare forskning 

Under uppsatsarbetet upptäckte vi att det finns ett kunskapsgap och outforskade 

områden inom sociala ideella organisationers rekryteringskommunikation. Nedan 

kommer vi att redogöra för dessa kunskapsgap. Med vår uppsats som grund har vårt 

intresse för följande frågor uppkommit: 
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Skulle en volontärs beslutsprocess vid val av organisation se annorlunda ut om sociala 

ideella organisationer använde rationella budskap? 

Genom empiriinsamlingen i denna uppsats upptäckte vi att ingen av organisationerna 

arbetade aktivt för att konkurrera med andra sociala ideella organisationer på lokal nivå. 

Vi kom även fram till att sociala ideella organisationer endast använder sig av 

emotionellt budskap i sin rekrytering av volontärer. Detta väckte intresse angående hur 

en individs beslutsprocess vid val av organisation skulle påverkas om dessa 

organisationer använde rationellt budskap till större utsträckning.  

Vad skiljer sig åt mellan ideella organisationers och sociala ideella organisationers 

kommunikationsprocess?  

Vetenskapliga teorier visar att kommunikationsprocessen mellan ideella organisationer 

och sociala ideella organisationer till viss del skiljer sig åt under rekrytering. Vi anser 

att det skulle vara intressant att undersöka ifall det finns ytterligare skillnader mellan 

ideella organisationers och sociala ideella organisationers kommunikationsprocess 

gentemot volontärer.  
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BILAGA 1: Intervjuguide - organisationsrepresentanter 
 

Organisationen 

1 a) Vad har du för arbetsuppgifter inom organisationen? 

b) Hur länge har du arbetat inom organisationen? 

c) Vad gjorde du innan?  

d) Har du arbetat på en annan position inom företaget?  

2. Vad är er organisations huvudsyfte? 

3. Hur kommer det sig att du har valt att arbeta inom just denna organisation? 

 

Rekrytering av volontärer 

1. Hur många volontärer har ni inom organisationen? 

2. Vilka olika roller har era volontärer?  

3. I vilka åldersgrupper ingår era volontärer? 

4. Vad gör volontärerna vanligtvis utanför er förening? 

5. Vilka egenskaper söker ni hos de individer ni rekryterar som volontärer? 

6. Vad för typ av tidigare erfarenhet söker ni hos individer ni rekryterar som volontärer? 

7. Ungefär hur länge arbetar en volontär inom er organisation? 

8a. Kan du berätta om hur rekryteringsprocessen går till? 

8b. Arbetar ni efter några särskilda steg inom denna process? 

 

Kommunikation 

1. Vad anser ni är det viktigaste att förmedla med verksamhetens arbete när ni 

marknadsför er för att rekrytera volontärer? 

2. Riktar ni er till någon speciell typ av individer när ni marknadsför att ni är i behov av 

nya volontärer? 

3. Vad är det ni lägger fokus på i ert budskap när ni försöker nå ut med till potentiella 

volontärer? 

4a. Var marknadsför ni att ni söker volontärer? 

4b. Vilka typer av media använder ni? 

5. Hur försöker ni att urskilja er från andra organisationer som söker volontärer? 

6. Hur arbetar ni med återkoppling eller feedback från de individer er marknadsföring 

når ut till? 

7a. Har ni några särskilda finansiella resurser avsatta till att arbeta med att rekrytera nya 

volontärer?  

7b. I så fall, vilka? 

8a. Har ni någon särskild personal som arbetar med att rekrytera nya volontärer?  

8b. I så fall, vilka? 

9. Vilka skillnader kan du se angående hur ni marknadsför er idag jämfört med för 

några år sedan vid rekrytering av volontärer? 

10. Vilka externa faktorer tror du påverkar ifall en individ engagerar sig som volontär? 

 

Befintliga volontärer 

1. Vilken typ av resurser har ni för att arbeta med de befintliga volontärerna? 

2. Hur arbetar ni för att motivera och engagera de nuvarande volontärerna? 

3. Har ni någon internutbildning för volontärer? 

4. Vad tror du motiverar en individ att söka till att bli volontär hos er? 
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BILAGA 2: Intervjuguide - volontärer 

Volontärens bakgrund 

1. Vad har du för arbetsuppgifter som volontär idag? 

2. Hur länge har du arbetat inom organisationen?   

3. Har du tidigare arbetat inom någon ideell organisation? 

 

Volontärers motiv 

1. Beskriv vad det innebär att vara en “volontär” 

2. Hur kommer det sig att du engagerar dig som volontär? 

3. Varför tror du andra engagerar sig som volontär? 

4. Varför tror du företag använder sig av volontärer? 

 

Kommunikation 

1. Hur kom du i kontakt med organisationen? 

2. Hur kommer det sig att du engagerade dig i just denna organisation istället för någon 

annan? 

3. Vad är huvudsyftet med organisationen du arbetar inom? 

4. I vilka medier har du sett reklam för denna organisation? 

5a. Finns det någon ideell organisation du känner mindre förtroende för 

5b. I så fall vilken och av vilken anledning? 

6a. Finns det någon ideell organisation du känner mer förtroende för 

6b. I så fall vilken och av vilken anledning? 

 

Relationer 

1. Vilka aktiviteter anordnar er organisation för enbart er volontärer? 

2. Vad har du som volontär för förmåner inom organisationen? 

3. Hur går du till väga för att ge feedback till organisationen? 

4. Hur tycker du att organisationen skulle kunna utveckla arbetsplatsen för volontärer? 

 

Övrigt 

1. Gör du någonting utöver att vara volontär? (exempelvis; student, pensionär eller 

arbetande) 

2. Kan du berätta om hur det gick till när du blev volontär? 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade 

Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och 

utvecklingspotential för utbildning och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det 

omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och 

konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
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