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SAMMANFATTNING 
 
 
Denna rapport beskriver en undersökning med syfte att ge kunskap kring den grad av intresse som 
landets frivilliga försvarsorganisationer och dess enskilda medlemmar hyser för att delta i konceptet 
frivilliga resursgrupper, FRG. 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har uppdragit åt Civilförsvarsförbundet att 
utveckla konceptet. Undersökningen är en del av utvecklingsuppdraget. För undersökningsuppdraget 
har Civilförsvarsförbundet anlitat Kreafor AB. Undersökningen är genomförd september – november 
2011. 
 
Undersökningen består av fyra delar: 

 Postal enkät till de frivilliga försvarsorganisationerna (11 av 16 har svarat). 

 Webbenkät till medlemmar som utbildats i FRG (386 svar från ett underlag av 732). 

 Webbenkät till medlemmar som inte utbildats i FRG (63 svar från ett underlag av 276). 

 Kompletterande telefonintervjuer med 17 medlemmar som inte utbildats och 2 som utbildats i 
FRG. 

 
 

Enkäten till organisationerna 

Svaren har lämnats av personer med ansvarsfunktioner inom respektive organisation. De har uttalat sig 
officiellt för organisationen. De som inte svarade var fem. Två av dem avstod för att de inte avsåg att 
engagera sig i FRG. Svarsunderlaget kom därmed att representera knappt hälften av det totala 
medlemsunderlaget. 
 
Tre av de svarande var genomgående kritiska till FRG, som de ansåg konkurrera med den egna 
organisationen och/eller fungera dåligt. 
 
I grunden var alla positiva till att hjälpa till i samhället vid utsatta lägen. Tre förutsatte ekonomisk 
kompensation. 
 
Alla organisationer utom en kände till FRG, fast inte så detaljerat. Man trodde att medlemmarnas 
kunskap om FRG var något mindre än ledningens. 
 
Alla organisationer var positiva till det syfte som FRG representerar. Det var dock blandade 
uppfattningar om dess kvalitet och funktion. Några var mycket negativa. Genomsnittligt var man dock 
mer åt det positiva hållet. 
 
Så gott som alla sade sig ha försökt informera på flera olika sätt om FRG. De flesta ville gärna 
informera mera och även engagera sig som organisationer såväl nationellt som lokalt. Samma som i 
tidigare fråga var dock mycket negativa. 
 
Nästan alla organisationer såg gärna att deras medlemmar engagerade sig i FRG på egna initiativ. 
Några hade uppfattningen att deras organisationer helst skulle styra medlemmarnas engagemang vid 
samhällets utsatta situationer. 

1 
 



Man trodde tämligen genomgående att medlemmarna, när de ställer upp i hjälpsituationer, helst skulle 
vilja ha uppdrag i enlighet med det specialintresse som dragit dem till organisationen. Man trodde att 
det skulle uppstå viss konkurrens mellan att ställa upp för den egna organisationen och FRG. De i 
övrigt mer negativa trodde att medlemmarna själva skulle välja organisationen. 
 
 

Enkäten till FRG-utbildade 

Främsta anledningen till att vara med i FRG var intresse för att hjälpa till vid utsatta lägen i samhället. 
Försvarsintresse och specialintressen i egna organisationen var också viktiga, men på lägre nivå. 

 
Att göra samhällsinsatser var även viktigaste drivkraften för att vara med i den egna organisationen. 
Det var också viktigt att få syssla med intressanta uppgifter, men inte nödvändigtvis specialintressen. 

 
En tredjedel hade fått kännedom om FRG genom Civilförsvarsförbundet och lika många genom den 
egna organisationen. Betydligt färre hade fått information av kommunen. 

 
Omkring 40 % av de som utbildats för FRG var inte aktiva i någon grupp. Fler än hälften av dessa 
hade aldrig varit det. 

 
De som ännu var aktiva var nöjda eller mycket nöjda med såväl FRG-övningar som skarpa insatser. Så 
gott som alla sade sig vilja fortsätta sina engagemang inom FRG. 

 
Man hade genomgående fått positiva reaktioner från andra på sina engagemang och man kunde också 
gärna rekommendera andra att gå med i FRG. 
 
 

Enkäten till icke FRG-utbildade 

Två tredjedelar hade gått med i den egna organisationen främst att få hjälpa till i samhället. 
Försvarsintresse kom nära, på andra plats. Aktiviteterna i organisationen var inte mer hälften så 
dragande. 

 
Man sade sig genomgående vara intresserad, t o m. mycket intresserad, av säkerhet och krisberedskap. 

 
Åtta av tio kunde tänka sig att engagera sig aktivt, mer eller något mindre, för att hjälpa till i utsatta 
situationer. Samma förhållande gällde även att göra det genom FRG. 

 
Var tionde hade inte hört talas om FRG tidigare. 

 
De flesta trodde att man främst påverkas av den egna organisationen om FRG, men också genom egna 
erfarenheter och funderingar. 

 
Nästan var fjärde trodde inte att de tillhörde målgruppen för FRG. 

 
Bekanta var de som främst skulle påverka beslut om att gå med i FRG. Det var dock inte nödvändigt 
att få arbeta tillsammans med sådana man kände. Det viktigaste var att bidra till samhällets säkerhet. 
Man ville även i stor utsträckning få använda sina specialkunskaper från den egna organisationen. 
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Telefonintervjuer med icke FRG-utbildade 

Kunskapen om FRG var hos de flesta försvinnande liten. 
 

De hinder man angav för att medverka i FRG var genomgående relaterade till aktuell individuell 
livssituation. Det kunde vara familjebildning, arbetsförändring, flytt eller andra tillfälliga hinder. 

 
Endast lite handlade hinder om att enbart välja den egna organisationen. 
 
För att vilja var med i en FRG-grupp sade man att det var viktigt att veta att det var en fungerande 
organisation som man kunde lita på skulle träffas, öva och ha en säkerställd ledning. Man satte också 
som förutsättning att få uppleva en god gemenskap i gruppen. 
 
 

Jämförelser mellan undersökningsdelarna 

Organisationernas ledningar trodde att deras medlemmar hade viss kännedom om FRG. Det visade sig 
emellertid att vetskapen var betydligt mindre omfattande än så, enligt medlemmarna själva. 

 
Organisationerna sade sig ha gjort en hel del för att informera om FRG till medlemmarna. 
Medlemmarna själva menade att de inte fått särskilt mycket information. 

 
Organisationerna trodde att deras specialområden var det viktigaste för medlemmarna både för att vara 
med i organisationen och för att ställa upp i nödlägen i samhället. Så var det inte enligt medlemmarna 
själva. Samhällets säkerhet och att hjälpa till på generella sätt i utsatta situationer var det viktigaste. 
Specialintresset fanns där, men på en något lägre prioriterad nivå. 

 
Hälften av icke FRG-utbildade hänvisade till ”andra anledningar” för att man inte kunde gå med i 
FRG. Med vägledning från telefonintervjuerna kan dessa vara tillfälliga förhållanden, såsom arbets- 
familje- och boendeförändringar. 
 
 

Slutsatser 

De flesta organisationerna är positiva till FRG och dess funktion. De ser gärna att dess medlemmar 
ställer upp. Det finns dock några som inte tycker så och hellre vill att medlemmarna skall verka genom 
den egna organisationen vid utsatta situationer med behov av frivillig hjälp i samhället. 

 
Några organisationer har invändningar mot Civilförsvarsförbundets särställning och uppfattar att de 
förknippas mer med FRG än vad de anser motiverat av uppdraget som rekryterare och utbildare. 

 
Utbildade och aktiva FRG-medlemmar och FRG-funktionärer är positivt inställda till verksamheten 
och dess funktion. De kan gärna hjälpa till att marknadsföra den vidare. 

 
Nyttjandegraden av FRG-utbildade är för låg. 

 
Information om FRG har varit inte givit tillräcklig effekt. Lyckade informationsinsatser är viktiga för 
förändring av attityd till FRG och för att man annars blir påverkad av den egna organisationens och 
andras attityder. Väl genomförd information har stor betydelse för rekrytering. 
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Det finns kommuner som har låg kännedom om och lågt intresse av FRG. 
 

Icke FRG-utbildade utgör en god bas för nyrekrytering. Deras allmänna samhällsintresse är högre än 
deras specialintressen i organisationernas verksamhet. Deras beredvillighet till medverkan inom sådan 
verksamhet som FRG representerar är god. 
 
De som är yngre är intresserade och är mottagliga för rekrytering. De hinder som tänkbara nya 
FRG:are anger är sannolikt överkomliga, om man träffar rätt i tiden. 
 
Det är viktigt att inrättade FRG-grupper fungerar väl, har en bra kommunikation med kommunen, leds 
väl av ansvariga och ger en god gemenskap i utbyte mot de insatser som medlemmarna bidrar med. 
 
 

Förslag 

Diskutera synen på FRG med de frivilliga försvarsorganisationerna, särskilt de som inte medverkat i 
undersökningen samt de som uttryckt stort missnöje och inte velat lämna medlemsuppgifter en 
undersökning i MSB; s regi. 

 
Gör om enkäten till icke FRG-utbildade med samtliga frivilliga försvarsorganisationer. 

 
Utveckla informationsstrategin. Koppla den till en långsiktig rekryteringsstrategi med vägledning av 
undersökningens rön. Informera de frivilliga försvarsorganisationerna med uttryckt förutsättning att 
samtliga skall bereda, stödja och aktivt hjälpa till så att strategin kan genomföras fullt ut. 

 
Genomför en undersökning riktad mot kommunerna för att utröna hur FRG verkligen fungerar och tas 
i anspråk för övningar och skarpa lägen. Genomför en utvärdering hur FRG i olika kommuner fungerat 
inom gruppen och för att sköta sina åligganden enligt syftet. 

 
Diskutera undersökningens resultat med FRG-ansvariga angående rekrytering och vikten av 
engagemang i grupperna. 
 
Undersök förutsättningarna för att bredda rekryteringsunderlaget till samhällsengagerade individer 
utanför de frivilliga försvarsorganisationerna. 

 
Undersök problemet med medlemmars avtalsbindningar. 
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BAKGRUND 
 
 
Konceptet frivilliga resursgrupper är en organisationsform för frivilliga förstärkningsresurser inom 
samhällets krisberedskap. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ärr den myndighet som 
beviljar statliga anslag till FRG och på andra sätt stödjer FRG:s funktionalitet och utveckling. 
Verksamheten startade med uppdragsmedel år 2004. 
 
Civilförsvarsförbundet har i uppdrag från MSB att utbilda, fortbilda och utveckla FRG. I sin roll som 
nav i FRG har Civilförsvarsförbundet uppgiften att tillsammans med övriga frivilliga 
försvarsorganisationer initierar, informerar om och bemanna FRG.  
 
Den uttalade önskan är att samtliga frivilliga försvarsorganisationer skall bidra till att bemanna FRG-
grupper. Det finns i landet 18 frivilliga försvarsorganisationer, varav Civilförsvarsförbundet är en. 
Även om önskemålet från MSB är en representativitet från samtliga organisationer, har man betonat 
att bemanningen skall ske frivilligt efter ambitioner och möjligheter hos var och en. Röda Korset har 
redan från början uttalat att de inte ser det lämpligt att medverka, då det skulle innebära en rollkonflikt. 
Röda Kors-medlemmar besätter ofta andra positioner i sammanhang där FRG kan tänkas kallas in. 
 
Varje kommun i landet tar eget initiativ för att beställa organiserande av en FRG. Då startar en 
rekryteringsprocess, vilken kommer att visa om det finns tillräckligt intresse från enskilda medlemmar 
ur frivilliga försvarsorganisationer för att kunna tillgodose kommunens behov och önskemål. I 
december 2010 hade det på så sätt organiserats FRG i 137 kommuner. 
 
Verkligheten har kommit att innebära en närmare total bemanning från Civilförsvarsförbundets sida. 
Om det beror på bristande intresse, bristande information eller andra orsaker står för närvarande oklart. 
 
MSB önskar, som ett led i en mer omfattande utvecklingsinsats, en kartläggning som ger svar på hur 
organisationernas medlemmar och ansvariga ser på frågan samt om det är möjligt att öka intresset och 
indikationer om hur det i så fall skulle kunna ske. 
 
Civilförsvarsförbundet har fått uppdraget att belysa problemet och lämna förslag till att vidareutveckla 
FRG-konceptet. Inom ramen för den här aktuella undersökningen läggs en tonvikt på att söka en så 
bred representativitet som möjligt. Enligt PM från MSB 2010-12-03 uppfattas FRG-konceptet av de 
övriga frivilliga försvarsorganisationerna ofta som en verksamhet som Civilförsvarsförbundet driver. 
Man anger detta som orsak till att dessa inte sett sig som delaktiga i utvecklingen, varvid man riskerar 
att gå miste om värdefull kompetens på alla nivåer. MSB önskar engagemang från organisationerna på 
såväl nationell som kommunal nivå. 
 
Till att genomföra denna undersökning, som inriktar sig på att utröna graden av intresse från de olika 
frivilliga försvarsorganisationerna att engagera sig, har Civilförsvarsförbundet anlitat Kreafor AB. 
Kreafor har under en lång följd av år utfört undersöknings- utrednings- och utvärderingsuppdrag åt 
Civilförsvarsförbundet och känner därmed verksamheten väl. 
 
För att vara uppdaterad har Kreafor följt utvecklingen i den projektplan, med dess arbetsgruppers 
verksamhet och möten, som Civilförsvarsförbundet samordnar för hela utvecklingsuppdraget. Hos 
Kreafor har Lennart Strandberg ansvarat för undersökningens upplägg, samordning av enkäter, 
genomförande av intervjuer och rapportförfattande. 
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UNDERSÖKNINGENS INTENTION 
 
 
Denna undersökning skall ses som del i det sammanhang som har aktualiserat den. Det innebär att 
undersökningens specifika uppdrag – att räta ut frågetecken kring varför så få medlemmar i andra 
frivilliga försvarsorganisationer än Civilförsvarsförbundet engagerat sig i FRG – skall gagna att 
utveckla FRG-konceptet att än bättre säkerställa etablering och existens samt att säkra sin kvalitet. På 
så sätt är det bredare deltagandet inte ett egenvärde i sig. Det har med detta resonemang setts som 
väsentligt att formulera undersökningens frågor på så sätt att det stödjer huvudintentionen. 
 
 

Syfte 
 

Undersökningen skall ge information som direkt skall kunna användas för att bedöma intresset hos 
enskilda medlemmar och eventuella grupperingar samt organisationernas officiella inställningar. 
Denna information skall sedan kunna användas för att bearbeta organisationerna och deras medlemmar 
för rekrytering till FRG enligt MSB:s önskan i huvuduppdraget. 
 
 

Mål 
 

Undersökningen skall erhålla svar på enkät, formulerad för syftet, från ca 200 respondenter ur två 
grupperingar: De som utbildats i FRG och de som inte utbildats. Dessa svar skall kompletteras med ca 
20 telefonintervjuer med personer som inte utbildats. Därutöver skall organisationerna officiellt lämna 
svar på en brevenkät. 
 
Undersökningsdelarna skall sammanställas i en rapport för redovisning till MSB i november 2011. 
 
 

Resultat 
 

Svaren skall vara representativa för underlaget och ge tydlig förståelse kring vad som får de frivilliga 
försvarsorganisationerna och dess medlemmar att medverka respektive att inte medverka. Resultatet 
skall ge tillräckligt underlag för råd kring inriktning på rekrytering och upprätthållande av intresse. 
Om det inte framkommer några tydliga tendenser skall detta särskilt poängteras i redovisningen. 
 
 

Mätbarhet 
 

Underlagen skall vara tillräckliga för att visa olikheter i svaren mellan bakgrundsbaserna samt 
indelning av organisationerna i ett mindre antal intressegrupper i den mån tillräckligt många 
organisationer bidrar till svaren. Svaren skall vara tillräckligt kompletta för att det skall vara möjligt 
att dra slutsatser. 
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UPPLÄGGNING 
 
 
Undersökningen har lagts upp med grundförutsättningen att kunna jämföra intressegraden hos 
medlemmar som har erfarenhet av FRG med sådana som inte har det. Det bedömdes redan från början 
att det inte skulle vara möjligt att genom enkäter utan direktkontakt avgöra om en person är aktiv i en 
grupp eller inte. Det skulle bli mycket chansartat att träffa rätt. Sådana register finns inte. Det som 
finns är register över utbildade i konceptet. Alla övriga kan betecknas som att de inte har någon 
erfarenhet; så långt är allt självklart. Däremot har man alltså inte någon möjlighet från 
Civilförsvarsförbundet centralt att veta om alla utbildade är aktiva. Med de resonemanget likställs 
erfarenhet eller ej med utbildade eller ej. 
 
För att jämföra dessa bägge grupper har en webbenkät till vardera konstruerats (se bilagorna 2 och 3). 
Hanteringen av dem har skötts av underkonsulten MiStat. Alla svar har säkrats att vara helt anonyma. 
 
Det förutsattes från start att det skulle kunna framkomma förhållanden som det vore intressant att få 
mera tydlighet, detaljeringsgrad och djup på än vad enkätfrågor har möjlighet att ge. Därför bestämdes 
att komplettera enkäten till icke FRG-utbildade med ett mindre antal kortare telefonintervjuer. 
Önskemålet sattes till ca 20. I och med att undersökningen gäller människor med frivilligt 
engagemang och inom verksamheter där vissa aktiviteter kan anses känsliga avseende integritet, 
konstaterades att undersökarna skulle få vara nöjda även med ett mindre antal. 
 
Det konstaterades slutligen att undersökningen skulle behöva innehålla information från föreningarna 
som organisationer. Deras officiella hållningar antogs spela roll. Därför har en postal enkät sänts till 
varje organisations ledning (se bilaga 1). 
 
Undersökningen började med utskick av enkäten till organisationerna. Denna åtföljdes av ett 
informationsbrev för att förbereda organisationernas ledningar på att deras medlemmar skulle komma 
att få webbenkäter. I och med att Civilförsvarsförbundet endast har till gång till adresser till utbildade, 
innehöll informationsbrevet även en vädjan att lämna ett begränsat antal (beroende på organisationens 
storlek) medlemsadresser för utskick av enkäten till icke FRG-utbildade. Brevet till organisationerna 
sändes i mitten av september. 
 
Webbenkäterna distribuerades under oktober månad. De kompletterande telefonintervjuerna 
genomfördes i början av november. 
 
Varje undersökningsdel redovisas i separata avsnitt, varpå en sammanställning av dem alla görs i 
jämförelse. 
 
Därefter diskuteras hinder, möjliga alternativa resultat för undersökningen, tänkbara bakomliggande 
behov och intressen hos organisationerna med mera. 
 
Sist presenteras undersökarens övergripande slutsatser av resultaten samt några förslag till möjliga 
vidare aktiviteter såsom framtida kompletteringar av undersökningsaktiviteter samt möjliga alternativa 
hanteringar och ageranden i anledning av de erhållna resultaten. 
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ENKÄT TILL ORGANISATIONERNA 
 
 

Förutsättningar 
 

Denna enkät sändes per post till samtliga 16 aktuella frivilliga försvarsorganisationer (av totalt 18 är 
Civilförsvarsförbundet en och Röda Korset exkluderades med hänvisning till tidigare angivna skäl). 
 
Då förutsättningen var att svarslämnaren skulle stå för organisationens officiella hållning sattes endast 
respektive organisations kansli som mottagare. Breven nåde mottagarna den 15 september med 
önskemål om svar senast den 27 samma månad. När detta datum passerats hade endast 4 svar 
inkommit. Vid telefonförfrågningar visade det sig att enkäten antingen hade blivit liggande 
(nedprioritering eller glömt var de skäl som angavs) eller vidaresända till ordförande, verkställande 
ansvarig eller motsvarande. Då många funktionärer arbetar deltid eller helt ideellt kom det att dröja till 
den 9 november innan det sista av de 11 svar, som denna rapportdel baserar sig på, influtit. 
 
Av de fem som saknas har två meddelat att de ej önskar besvara enkäten. Dessa två är 
Flygvapenfrivilligas Riksförbund (FVRF) och Svenska Skyttesportförbundet (SvSF). 
 
FVRF:s generalsekreterare Roland Sterner svarade på telefonförfrågan att han inte mindes utskicket 
och samtidigt att man inom organisationen bestämt sig för att inte engagera sig för FRG. Därmed ville 
man heller inte bistå med kontakter för webbenkäten och telefonintervjuerna till icke FRG-utbildade. 
 
SvSF hade låtit förfrågan passera tre funktionärer till Lars Lennartsson, ansvarig för ansvarsområde 
försvarsfrågor, som svarade följande per mail: ”Avstår att svara på enkät med hänvisning till tidigare 
ställningstagande, att just nu inte lägga kraft och resurser på engagemang i FRG, även om detta är en 
viktig funktion för samhället. Svenska Skyttesportförbundet har under senaste åren gått från tre olika 
skytteorganisationer till en gemensam. Detta har inneburit och innebär stora arbetsinsatser på såväl 
riks-, distrikts- som föreningsnivå med allt vad detta innebär. Fortsatt arbete med att skapa en stark 
och bärkraftig organisation prioriteras. Tre organisationer med olika administrativa rutiner, ekonomi, 
kultur och traditioner skall smälta samman till en bärkraftig plattform för framtiden. Detta utesluter 
naturligtvis inte att SvSF i framtiden kan medverka i FRG, eller att samverkan kan ske på lokal nivå, 
vilket förekommer”. Inte heller SvSF önskade lämna adressuppgifter till medlemmar. 
 
De tre övriga som inte medverkat i enkäten är Svenska Fallskärmsförbundet, Frivilliga 
Motorcykelkårernas Riksförbund och Försvarets Personaltjänstförbund. Samtliga har kontaktats per 
telefon och mail vid flera tillfällen. Kontaktpersonerna har sagt sig inte kunna fatta beslut utan sänt 
enkäten vidare. Ingen har officiellt ställt sig negativ. Fallskärmsförbundet bistod via sitt kansli med 
adresser för telefonintervjuer. 
 
De fem som inte svarat representerar nära 55 % av medlemmarna totalt i de 16 möjliga. Den stora 
delen tillhör Skyttesportförbundet med i den närmaste 41 %. 
 
De som svarat utgör därmed ca 45 % av medlemsunderlaget. Det är inte definitionsmässigt liktydigt 
med organisationens vikt, men det kan vara av intresse att ha klargjort hur stort rekryteringsunderlag 
för FRG som därmed påverkas. 
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De elva organisationer som svarat är: Svarslämnare: 
Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund (FAK) Alf Sandqvist 
Frivilliga Flygkåren (FFK) Sven-Inge Ander 
Frivilliga Radioorganisationen (FRO) Mats Nordström 
Insatsingenjörernas Riksförbund (IIR) Volmar Karlsson/Anders Wikdahl 
Riksförbundet Sveriges Lottakårer (SLK) Heléne Rådemar 
Sjövärnskårernas Riksförbund (SVK RF) Claes Grebell 
Svenska Blå Stjärnan (SBS) Kristin Sundström 
Svenska Brukshundsklubben (SBK) Cecilia Sandström 
Svenska Försvarsutbildningsförbundet (Försvarsutbildarna) Per Klingvall 
Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) Mats Stoltz 
Sveriges Bilkårers Riksförbund (Bilkåren) Reidun Eklöw 
 
Vid hänvisning till enskild organisation i den kommande texten kommer respektive organisations 
förkortade namn såsom framgår av parenteserna att användas. 
 
IIR har sänt in svar från två svarspersoner. Det finns vissa variationer i svaren, men i huvudsak är de 
likartade. 
 
 
 

Svar 
 

Som ingress, innan besvarandet, anger FFK att ”några av frågorna försöker styra läsaren till enbart 
positiva svar. Vi har dock tagit oss friheten att lämna svar som redovisar en mer sann och kritisk 
hållning vilken finns i frivilligvärlden”. 
 
 
1.  Ligger det inom ramen för er organisation att tänka er att engagera er för samhällets 

säkerhet och krisberedskap på något sätt utöver de huvuduppgifter som organisationen har 
uppdrag inom idag? 

 
7 organisationer svarar obetingat ja. 
 
1, SPSF, svarar nej och förklarar i bilagt brev att man som frivillig försvarsorganisation utför uppdrag 
för försvarsmaktens räkning och hävdar att man därmed inte har någon koppling till MSB. ”Frivilliga 
resursgrupper faller därför utanför ramen för SPSF verksamhet”. 
 
3 stycken; FFK, SBK och IIR; är positiva under förutsättning att ”vi får uppdrag och ekonomiska 
resurser för det” (SBK), ”ständig utveckling i direkt samverkan med aktuella myndigheter” (FFK) och 
”att organisationens medlemmar känner att deras speciella kunskaper kommer till nytta och att 
uppdraget sker inom organisationens ram” (IIR). 
 
Kommentar: Svarande organisationer är övervägande positiva att engagera sig i den typ av uppdrag 
som FRG är avsedd för. Dock finns förbehåll för icke svarande. Det är möjligt att den positiva 
hållningens andel minskar till neråt hälften, med tanke på de anledningar som angivits av de två 
organisationer som avböjt att svara. 
 

9 
 



2. Kände ni som organisation till FRG innan denna enkät? 
 
9 organisationer gjorde det och 1 gjorde det inte. Den elfte lämnade inget svar, men svar på senare 
fråga visar att svarspersonen själv kände till FRG. 
 
Kommentar: FRG är väl känd inom organisationerna, där begreppet ”organisation” i förutsättningarna 
förklarades ses som liktydigt med ledningen. Alltså får vi veta här att styrelser och verkställande 
ansvariga känner till FRG, men mer kan vi inte veta. 
 
 
3. Ungefärligen hur många medlemmar bedömer ni känner till FRG som företeelse? 
 
5, dvs. ca hälften, tror att färre än hälften av medlemmarna vet övergripande vad FRG är. 3 tror färre 
än så och 3 lutar och fler än hälften. 
 
Kommentar: Sett till helheten ligger antagandet på att en minoritet av medlemmarna har hört talas om 
FRG. Såsom svarsalternativen är givna kan denna minoritet möjligtvis ligga inom spannet 10 – 30 %. 
 
 
4.  Om ni har någon uppfattning, beskriv om det kan skilja sig i kännedom mellan olika 

grupper eller funktioner. 
 
- Kännedom finns i styrelsen plus några utvalda medlemmar (IIR). 
- Bland aktiva inom tjänstehund och i synnerhet räddning är kännedomen mycket hög, i övrigt mycket 
låg (SBK). 
- de som gått någon uppdragsutbildning eller är utbildningsansvarig, ordförande eller funktionär 
känner till FRG (SBS). 
- Det är svårare på platser som ej har FRG att få genomslag (FAK). 
- Där det finns fungerande FRG finns större kunskap, särskilt på funktionärsnivå (Försvarsutbildarna). 
 
FFK svarar inte direkt på frågan, utan hänvisar till vad man tidigare sagt om önskemål att ha 
direktsamverkan med aktuella myndigheter samt att ”medlemmarnas fokus är att göra nytta med sina 
kunskaper, utan mellanhänder”. 
 
Kommentar: Ju mer insatt och aktiv i organisationen, desto högre kännedom. 
 
 
5.  Om er organisation känner till FRG, vilken är er organisations/lednings uppfattning om 

syftet med FRG? 
 
Alla utom en (SPSF) har svarat och sagt att det är bra. FFK lägger till att organisationsformen är dålig. 
 
Kommentar: Man är genomgående positiva till det FRG är till för. 
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6.  Om er organisation känner till FRG, vilken är er organisations/lednings uppfattning om 
hur FRG fungerar och hur dess aktiva utför sina uppgifter? 

 
3 stycken tycker att det är bra, varav 1 (FAK) med förbehållet att det varierar kraftigt i landet. 3 
stycken tycker det är dåligt och 3stycken har ingen uppfattning. SPSF har åter inte svarat. 
SLK tycker att medlemmarna i FRG är duktiga, men att FRG som koncept inte är accepterat hos alla 
kommuner. 
 
Kommentar: Det är en blandad uppfattning med ungefär lika stor tyngd på dåligt som bra. 
 
 
7.  Om er organisation inte känner till FRG, kände du personligen till FRG innan du fick 

denna enkät? 
 
Den enda svarsperson som angivit att organisationen inte känner till FRG gjorde det inte personligen 
heller. Det var generalsekreteraren för SPSF. 
 
 
Kommentar: På ett ställe har informationen totalt misslyckats. I övrigt gäller att åtminstone högre 
ledning och insatta funktionärer vet vad FRG är. 
 
 
8.  Om du enligt ovan personligen kände till FRG i någon mån - vilken var din uppfattning, tro 

eller bild av dess uppgift, funktion etc. ? 
 
- Mycket blandat. I många kommuner bara en kuliss som aldrig övas. I en del fall är det välkänt, 
framför allt om de fått visa vad de kan (Försvarsutbildarna). 
- Bredduppgifter mer än specialistuppgifter (SVK RF). 
- En frivillig resursgrupp bestående av medlemmar från olika frivilligorganisationer och med olika 
kompetenser för sin uppgift (SLK). 
FFK upprepar sitt tidigare svar att syfte är bra men organisationen dålig. 
 
Kommentar: De få svaren ger för handen en tämligen grund kunskap. 
 
 
9. Har ni gjort reklam för FRG på något sätt? 
 
3 organisationer har gjort reklam för FRG på sin hemsida, 4 i sina medlemstidningar, 8 har pratat på 
möten och 4 även något annat. 2 har inte gjort något alls (FFK och FRO). 
 
Kommentar: Flera organisationer har engagerat sig på mer än ett sätt. Alla utom en har framhållit 
FRG på ett positivt sätt i något sammanhang, vilket tyder på en övervägande välvilja. De som inte 
gjort något intar dock en generellt negativ hållning, sett till deras svar överlag i enkäten. 
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10. Om ni känner till FRG, vad har ni i övrigt gjort för att öka kännedomen bland medlemmar 
inom er organisation? 

 
- Haft särskilda workshops (FAK). 
- Talar om FRG vid infoträffar i samband med rekrytering till organisationen (Bilkåren). 
- Bjudit in FRG-ansvariga till funktionärsmöten (SBS). 
- Informerat aktiva räddningshundsförare och funktionärer på utbildningar och konferenser (SBK). 
- Haft kurser för funktionärer; uppmanat i riktlinjer till våra förbund (Försvarsutbildarna). 
- I samband med konferenser (SVK RF). 
 
Kommentar: Hälften har gjort lite mer intensiva insatser vid direkta fysiska möten. 
 
 
11. Vad skulle ni mera kunna göra framöver för att sprida kunskapen om FRG? 
 
- Länka hemsidan till FRG (SVK RF). 
- Vi skulle vilja att kom en neutral hemsida och att vi kan länka dit (SBS). 
- Tydligare på hemsidan (FAK). 
- Vi samverkar med de övriga frivilligorganisationerna (SLK). 
Försvarsutbildarna framför att det krävs flera goda exempel och en tydligare neutralitet (ej 
Civilförsvarsförbundets produkt) för att vi skall kunna göra mer. 
 
Kommentar: En neutral hemsida skulle uppenbarligen göra åtminstone några organisationer mer 
aktiva och positivt inställda. 
 
 
12. Det kan hända att medlemmar i en frivillig försvarsorganisation på eget initiativ, utan att 

anmäla i organisationen, engagerar sig i FRG. Känner du till om någon eller några i er 
organisation medverkar i FRG? 

 
8 organisationer vet att någon eller några är med i FRG. 
En vet att ingen är med (IIR). 
En vet inte och en har inte svarat. 
 
Kommentar: Man har kännedom om några som är med, även om det inte talats om officiellt i 
organisationen. 
 
 
13. Om ja, vilken är er inställning till att era medlemmar engagerar sig i FRG? 
 
7 stycken kommenterar att det är positivt och bra. En av dem lägger till att ”vi uppmanade våra 
medlemmar att vara med mer aktivt för några år sedan” (SBS). 
2 stycken lämnar det upp till individen: ”Ok om de ej önska ett uppdrag inom egen organisation (FRO) 
respektive ”varje individs individuella val – utgör ingen naturlig del av vår verksamhet som utgår från 
direktkontakt med aktuell krisberedskapsansvarig myndighet utan mellanhänder” (FFK). 
2 organisationer har inga kommentarer. 
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Kommentar: det är tongivande att man är positiv till att medlemmar på egna initiativ går med i FRG 
och ser det uppenbarligen inte som intrång. De två avvikande formulerar sig dock på ett sätt som kan 
leda tankarna i den riktningen, men det är inte direkt uttalat. 
 
 
14. Vilken är er uppfattning om orsaker till att medlemmar hos er inte medverkar eller vill 

medverka? 
 
- Att deras kommuns FRG-grupp inte är intresserad av ”hundkompetensen” (SBK). 
- Många tror att man måste vara med i Civilförsvarsförbundet. Traditionellt större intresse för militär 
verksamhet. Få FRG har visat vad det kan (om de kan?) (Försvarsutbildarna). 
- Främst att kommunerna är otydliga om behovet av frivilligresurser i kris (SLK). 
- De är engagerade i transporter. Många FRG verkar mest ha behov av ”armar och ben” (FAK). 
- Alla kommuner har inte FRG. Alla FRG har inte fordon (Bilkåren). 
- Att de uppfattat det som att de måste vara medlemmar i FRG. De är engagerade på annat sätt. De vet 
för lite om FRG (SBS). 
- Passar bättre med något av våra egna uppdrag (FRO). 
- Ingen naturlig del av vår verksamhet (och vidare allt enligt ovanstående fråga) (FFK). 
- Fortfarande för okänt begrepp. Vi kan göra mer inom varje organisation (IIR). 
 
Kommentar: Man tror att många har sitt specialintresse inom respektive organisation och inte vill 
engagera sig för generellt stöd. Även okändhet, dålig information och begreppsförvirring framstår som 
tänkbara orsaker. 
 
 
15. Vare sig enskilda medlemmar hos er medverkar i FRG eller ej - kan ni som organisation 

tänka er att på något sätt engagera er framöver? 
 
8 stycken kan tänka sig aktivt engagemang som organisation. 
3 stycken vill det inte (FRO, SPSF och FFK). Sistnämnda organisation tillägger att det ”finns ej 
anledning att gå via krånglig organisationsform som saknar detaljkunskap om den resurs vi 
tillhandahåller aktuell myndighet”. 
 
Kommentar: En klar majoritet för ett aktivt engagemang på organisationsnivå. De som är negativa har 
den hållningen rakt igenom enkäten. 
 
 
16. Om ja, på vilka nivåer inom er organisation är det tänkbart? 
 
De 8 positiva kan tänka sig medverkan på såväl nationell som lokal nivå. 
 
Kommentar: Där den positiva hållningen finns, genomsyrar tanken från ledningshåll hela 
organisationen. 
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17. På vilket eller vilka sätt kan ni i så fall tänka er engagemang? 
 
- Inom ramen för sjöverksamhet (SVK RF). 
- Bidra med vår kompetens – räddningshundförare (SBK). 
- Vi är aktiva redan idag och jobbar med andra typer av resursgrupper. Vi kan hjälpa till att utbilda 
(Försvarsutbildarna). 
- Vi utbildar i ledningsstöd och vi deltar i nationell samverkan (SLK). 
- Att på de platser där FRG har behov av förare rekrytera dessa. Enskilda kan naturligtvis vara med i 
övrigt (FAK). 
- Information – rekrytering sker redan i dag (Bilkåren). 
- Att på hemsida, tidning, utbildningar, möten engagera fler funktionärer till FRG (SBS). 
- På alla sätt som värdesätter vår kunskap och erfarenhet samt vana att leda större och mindre uppdrag 
i entreprenadbranschen (IIR). 
 
Kommentar: Här framkommer tydligt att innehållet i det man kan bidra med skall ligga inom ramarna 
för respektive specialistkompetens. SBS utgör ett undantag som hänvisar till möjligheterna att ställa 
upp med sin organisation som sådan för att stödja rekrytering. Även Försvarsutbildarna kan tolkas åt 
det hållet förutsatt att det de menar med utbildning är att utbilda i FRG. 
 
 
18. Om ja, var geografiskt kan ni ha intresse? 
 
7 organisationer anger att de kan ställa upp över hela landet; SBS dock sämre i norr. SVK RF kan 
verka i kustkommunerna. 
 
Kommentar: Intresserade organisationer har till synes stora möjligheter i hela Sverige. 
 
 
19. Hur många personer ser ni i så fall som realistiskt? 
 
7 tror att det kan handla om flera. Bilkåren stannar vid några få, men menar då ca 70 personer. 
SBK gissar på 20 – 30 hundförare. IIR tror på ett 50-tal funktioner som planering, ledning, 
administration och logistik. Några detaljerar vidare inom sina specialistkunskaper. SVK RF menar att 
det kan gälla medlemmar för sjötransport av såväl material som personal, eftersök, sjöräddning, 
bistånd vid oljesanering samt nautisk utbildning. Försvarsutbildarnas medlemmar skulle kunna vara 
aktuella som kriskommunikatörer, CBRN-personal, ledningspersonal samt inom miljö & hälsa. 
 
Kommentar: Den positiva inställningen fortsätter här. Man ser praktiska möjligheter till intresse från 
medlemmar samt hur de skulle kunna göra nytta. Fortsatt handlar det om specialkompetenser. 
 
 
20. Skulle ni vilja rekommendera medlemmar att de tar initiativ för att delta i FRG-grupper? 
 
8 organisationer ställer sig aktivt positiva till att få medlemmar att gå med i FRG. 
3 vill inte rekommendera. Dessa är FRO, SPSF och FFK. 
 
Kommentar: Samma positiva och samma negativa som tidigare. De positiva är av det antal att det 
verkar finnas vägar därigenom till en ökad rekrytering, kanske till och med betydlig sådan. 
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21. Tror ni att det kan uppstå konkurrens om de medlemmar hos er som engagerar sig i FRG 
när det gäller bemanning av andra uppdrag som er organisation kan tänkas få? 

 
6 stycken tror att det kan vara konkurrens i vissa fall. 
3 organisationer tror det inte (Bilkåren, SBK och FFK), av vilka de två sistnämnda tror att den egna 

organisationen väljs först. 
Hos IIR går meningarna isär. En av de bägge svarslämnarna tror det blir konkurrens, den andra inte. 
 
Kommentar: Det kan uppenbarligen, enligt de flesta organisationernas bedömningar, uppstå slitningar 
kring intresse för olika uppgifter mellan FRG och egna organisationens fokus. 
 
 
22. Gäller det i så fall för vissa grupper mer än andra? 
 
6 organisationer tror att vissa medlemmar kan bli mer utsatta för konkurrens än andra och det gäller 
främst de som är praktiskt engagerade för uppdrag i utsatta situationer eller avtalsutbildade på annat 
sätt. 
 
Kommentar: Det tycks som naturliga antaganden, men rör därmed sannolikt inte alltför stora grupper 
ur rekryteringsunderlaget och därmed inget allvarligt hinder. 
 
 
23. Era medlemmar har ju ofta ett specialintresse och specialkunskap som de vill ägna tid åt. 
 Kan det vara ett hinder i rekryteringen till FRG att de som medverkar där måste vara 
 beredda att utföra ett större utbud av generella uppgifter enligt aktuella behov? 
 
2 stycken tror inte att detta skulle utgöra hinder. 
4 tror att det kan vara motstånd gällande vissa: ”Men inte avgörande”, ”en pedagogisk utmaning att 
förklara FRG” eller ”beror på hur mycket utrymme som ges åt deras specialintresse”. 
5 stycken tror att det kan bli mer omfattande hinder; kanske avgörande: ”De vill arbeta inom sitt 
kompetensområde”, ”i första hand ligger intresset inom kompetensområdet”, ”rätt kvinna/man på rätt 
plats med rätt kompetens; med FRG som mellanhand försvinner snabbheten i den goda 
specialresursen” och ”de flesta önskar ett specialiserat uppdrag inom egen organisation”. 
 
Kommentar: Här är tongångarna mer negativa. Mer eller mindre tror man att de specialintressen som 
utgör anledningarna till att gå med i respektive organisation kommer att ta över. De som är mest säkra 
är samma som haft den grundinställningen tidigare i enkäten. 
 
 
24. Skulle ni hellre engagera er för samhällets säkerhet på annat sätt än genom FRG? 
 
5 stycken skulle göra det, om det vore ett val. 
1 skulle välja FRG. 
1 tvekar och 1 ser FRG som ett komplement. 
Resterande 3 har inte svarat. 
 
Kommentar: Se nästa fråga. 
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25. Om ja, hur kan ni tänka er sådant engagemang? 
 
- Vi är engagerade inom flera områden; ser FRG som ett komplement (Bilkåren). 
- Vi har engagemang idag inom CBRN, kärnkraftslän etc. (Försvarsutbildarna). 
- T ex i MSB;s pooler som är under uppbyggnad. Dessa är mer direkta mot organisationens 
verksamhet (FAK). 
- Vi har redan flera uppdrag genom MSB (FRO). 
- Ständig utveckling i direktsamverkan med aktuella myndigheter (FFK). 
- I första hand förblir vi verksamma med uppgifter som bekostas genom FM FRIV (IIR). 
- Vi vill finnas till för FRG, sjöräddning, polis etc. utan att prioritera (SBK). 
 
Kommentar: FRG kommer här i andra hand. Organisationerna hellre skulle välja det som ligger inom 
egna ramar och flera har redan uppdrag som de anser kan kollidera inom samma uppdrag. Svaren är 
formulerade som om det i första hand gäller för organisationernas ledningar att planera och styra. Det 
är en vidare fråga hur många medlemmar som blir ianspråktagna. 
 
 
26. Finns det skillnader inom er organisation geografiskt avseende engagemang för och 

aktivitet med organisationens verksamhet? 
 
Lika många organisationer upplever skillnader i de egna aktiviteterna geografiskt som inte gör det. 
 
 
27. Om ja, var är man mer resp. mindre aktiva? 
 
För ett par är det skillnad mellan storstad och glesbygd. För 3 organisationer gäller mindre aktivitet i 
norra Sverige. SBK är beroende av hur MSB;s upptagningsområden ser ut. SVK RF har mest aktivitet 
i Värmland, Gotland, Blekinge och Stockholm. Minst i Göteborg, Småland och norra Norrland. 
 
Kommentar: Hälften har alltså en jämnt fördelad verksamhet. De som inte har det är utsatta för 
traditionella uppdelningar. 
 
 
28. Något mer du kan tillägga? 
 
- Jag hoppas att FRG-konceptet blir ett eget varumärke där alla organisationer känner delaktighet och 
engagemang. Idag är FRG för knutet till Civil (SBS). 
- Civilförsvarsförbundet har uppdrag från MSB att utbilda FRG-medlemmar. Civilförsvarsförbundet 
måste sluta med att endast lyfta fram sin egen organisation både i text och logga. FRG är för alla 
frivilligorganisationer, det måste framgå tydligt (Bilkåren). 
- Medlemmarna har stor iver att med sin specialkompetens, som vässats med ytterligare utbildning och 
fortlöpande träning, bistå människor och myndigheter vid olika typer av störningar och påfrestningar 
(FFK). 
 
Kommentar: Missnöjdheten med att Civilförsvarsförbundet framstår mer förknippat med FRG än 
andra frivilligorganisationer är ett irritationsmoment som framskymtar även på andra ställen. FFK:s 
kommentar står ganska representativt för de, förvisso få, organisationsledningar som vill verka helt, 
eller åtminstone företrädesvis, genom egen verksamhet. Viss konkurrens tycks upplevas. 
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ENKÄT TILL FRG-UTBILDADE 
 
 

Förutsättningar 
 

Ur Civilförsvarsförbundets register över FRG-utbildade (aktiva för närvarande eller ej) valdes 732 
namn slumpmässigt ut. Det fanns inte mailadresser till alla. De där sådana saknades, 215 stycken, 
kontaktades per telefon. De kom då att vara förberedda på utskicket, vilket bidragit till att 
svarsfrekvensen blivit än högre än för övriga, där endast informationsbrev i mailet givit 
förutsättningarna. 
 
Totalt blev svarsfrekvensen 59,3 %. Uppdelat var den 55,4 % för dem som fick enkäten direkt och 
69,2 % för dem som kontaktades per telefon först. 
 
I realtal var det totala antalet svarande 386. Det överträffar vida önskemålet om minst 200 svarande. 
Säkerheten kan därmed sägas vara stor. 
 
 
 

Svar 
 

1. Vilken är din funktion/dina funktioner inom din frivilligorganisation? 
 
Nästan två tredjedelar är enbart ”vanliga medlemmar”. 
Nästan hälften har någon form av styrelseuppdrag eller motsvarande. 
 
Kommentar: Det kan påverka att hälften är extra engagerade i sina organisationer. 
 
 
2. Vilken var din främsta drivkraft för att gå med i din frivilligorganisation? 
 
Flera av de givna alternativen kunde markeras. 
Nära nio av tio (88,3 %) gick med i sin organisation i första hand för att de ville hjälpa till i samhället. 
Försvarsintresset låg varmt om hjärtat hos var fjärde (25,7 %). 
Organisationens huvudaktivitet var viktigast hos var femte (19,5 %). 
Föremålet för aktiviteten (fordon, djur etc.) var inte mer än hälften så viktig som aktiviteten (9,6 %). 
Gemenskap med släkt, vänner eller annat låg på den nivån eller lägre. 
 
Kommentar: Det är mycket tydligt att samhällsintresset slår allt annat flera gånger om. 
Organisationens egensyfte är inte förhållandevis så viktigt, vilket det kan vara lätt att tro. 
 
 
3. På vilket sätt fick du kännedom om FRG? 
 
Cirka en tredjedel (37,1 %) fick reda på FRG genom Civilförsvarsförbundet om ungefär lika många 
(34,8 %) genom den egna organisationen. 
Betydligt färre, omkring var tionde, fick kännedom via FRG (13 %) eller kommunen (10,1 %). 
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Kommentar: Att Civilförsvarsförbundet nått var tredje i övriga organisationer är inte lågt. Kanske värt 
att fundera över varför informationen inte gått fram till fler via den egna organisationen, Har 
önskemålet att informera framförts av MSB? Hur har i så fall detta behandlats. Kommunerna och 
FRG-organisationerna, som är närmaste intressenter för utförandet, har ändå varit betydligt sämre på 
genomslag. Vilket behov upplever då kommunerna? 
 
 
4. När utbildades du i FRG? 
 
Nära hälften utbildades under perioden 2007 – 2009. En fjärdedel kom in tidigare och en fjärdedel 
senare. 
 
 
5. Är du eller har du varit aktivt medverkande inom FRG? 
 
Mellan hälften och två tredjedelar (60,9 %) är fortfarande aktiva, dvs. inskrivna i någon grupp. Resten 
är det inte, varav större delen (27,5 %) aldrig varit det. 
 
Kommentar: Det är att konstatera att samhället för närvarande inte nyttjar mer än 60 % av investerad 
utbildningskostnad. Särskilt notabelt är det att man gällande mer än var fjärde hittills aldrig fått någon 
payback. 
 
 
6. Om du inte är aktiv nu – varför? 
 
Tiden brister för mer än en tredjedel av dem som nu inte är aktiva (37 %). Det är endast få (3,7 %) 
som avbrutit sina engagemang för att insett att aktiviteterna inte i tillräckligt hög grad överensstämde 
med organisationsintresset. 
Nästa sex av tio (59,3 %) har dock andra orsaker. 
 
Kommentar: Återigen är det inte konflikten med anledningen till medlemskap i den egna 
frivilligorganisationen som är det stora problemet. Till stor del handlar det om tidsbrist. Merparten är 
sock ännu fördold – det är något annat. 
 
 
7. Vilken är din nuvarande funktion i FRG? 
 
De som är FRG-aktiva idag är i nästan hälften av fallen (45,9 %) ”vanliga” medlemmar. 
Nästan var tredje är FRG-ansvarig (30,7 %) eller dennes ställföreträdare (3,9 %) . 
Var femte (19,5 %) fungerar som FRG-ledare. 
 
 
8. Hur länge har du varit med i FRG? 
 
Det är ganska jämt fördelat avseende hur länge man varit med, sett över den senaste fyraårsperioden. 
Det är dock fler som varit med längre än så. 
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9. Vad är betydelsefullt för dig för att vara med i FRG och vad är uppfyllt? 
 
Nästan alla tycker att det är viktigt att få bidra till samhällets krisberedskap, att ha intressanta 
arbetsuppgifter och att göra aktiviteter ihop med vänner (mellan cirka 92 och 97 %). 
Färre, men dock ändå var tredje (66,7 %), uppskattar en extrainkomst. 
Ingenting av detta upplevs vara uppfyllt helt och hållet; det ligger närmare till en tredje del. Bäst 
uppfyllt tycker man att det är att göra saker tillsammans – till nära hälften (49,6 %). 
 
Kommentar: Samhällsinsatser har en stor plats i respondenternas tankevärld, liksom den sociala 
gemenskapen. Uppgifterna betyder också mycket. Här kan vi inte veta om arbetsinnehållet skall vara 
liktydigt med fokus för de egna organisationerna eller intressant i allmänhet. Det går ihop med bilden 
av frivilligvärlden att inkomsten har lägre prioritet. 
 
 
10. Vilken är din uppfattning om de FRG-övningar du deltagit i? 
 
Till mycket stor del (85 %) är deltagarna nöjda med övningar som de deltagit i. 
Endast 4 % tycker att de varit dåliga. 
Drygt en tiondel (11,1 %) har aldrig deltagit i någon övning. 
 
Kommentar: Nöjdhetsgraden är mycket stor. Mest remarkabelt är att fler än var tionde inte varit med 
om någon enda övning på mellan 1 och kanske över 4 år. Den orsaken kan vara värd att granska. 
 
 
11. Hur uppfattar du den eller de skarpa FRG-insatser som du deltagit i har genomförts? 
 
Det är nästan helt jämnt fördelat i två hälfter avseende om man blivit utkallad till insats eller ej. 
Nästan alla som har gjort det är nöjda med upplevelserna (47,1 % är nöjda och 1,3 % är missnöjda). 
 
Kommentar:  
Det är nästan exakt samma förhållande mellan nöjdhet och missnöjdhet här som för övningar. Skarpa 
insatser kan inte förutses. Att varannan varit med om minst en insats bör ha möjligheter att skapa såväl 
erfarenheter som spridning av information om att man har stora förutsättningar att komma till nytta. 
 
 
12. Kommer du fortsätta vara aktiv? 
 
Fler än nio av tio (92,6 %) tänker sig att fortsätta. 
Så lite som 0,4 % avser av olika orsaker att sluta, medan resterande 7 % är osäkra på sina vidare 
deltaganden. 
 
Kommentar: Detta säger en del om engagemanget när man väl kommit in i en grupp, vare sig man 
medverkat i skarpt läge eller inte. Det för osökt tillbaka tanken på att så pass många endast är 
utbildade. Man kan spekulera i hur länge de står till förfogande; om grundintresset står sig. Behöver 
man vara medlem i en grupp för att grundmura intresset? 
 
De öppna svarskommentarerna pratar nästan helt om meningsfullheten som orsak till fortsatt 
medverkan. Ansvariga bör samtidigt bemärka utsagor från besvikna, även om de är marginellt få. 
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13. Har du fått några reaktioner på att du är aktiv i FRG? 
 
Drygt hälften (55 %) har fått uppmärksamhet och kommentarer kring att de är med i FRG. 
 
Kommentar:  
Det gensvar de aktiva fått är helt och hållet positiva och med en hel del nyfikenhet. Undantaget är två 
kommentarer, där det tycks handla om en persons respektive en arbetsplats attityd. Som helhet tycks 
det dock bidra till en personlig status att ställa upp i FRG. 
 
 
14. Kan du tänka dig att rekommendera andra att gå med? 
 
Så gott som alla kan råda sin omgivning att engagera sig i FRG. 
Endast 1,8 % vill inte göra det. 
 
Kommentar: Det är god grund för att anta att aktiva FRG-medlemmar är nöjda med sina engagemang 
och gärna vill sprida det till omvärlden. 
 
 
15. Vad tror du inverkar på det ibland låga intresset att engagera sig i FRG? 
 
Dessa respondenter, som alla har erfarenhet av FRG-utbildning och över 60 % är aktivt medverkande, 
bedömer att det låga engagemanget i allmänhet främst beror på att man inte känner till FRG. Det tror 
84,2 %. 
 
Sedan tror man att tidsbrist är den stora orsaken (71, 5 % tror det). 
 
Lågt egenintresse, statusbrist samt familj och arbete skulle vara mindre betydande orsaker enligt 
respondenternas förmodanden, men ändå så pass högt som kring 25 %. 
 
På ungefär samma nivå har man uppfattningen att frivilligorganisationernas officiella inställningar 
spelar in (22,8 %). 
 
Kommentar: Om detta stämmer kan man från ansvarigt håll i första hand förbättra kännedomen samt 
föra en diskussion med de frivilliga försvarsorganisationerna. Då skulle man också komma nära att 
adressera statusfrågan. Övriga orsaker ligger hos den enskilde. Det är inte stor möjlighet att påverka 
personliga förhållanden, men om det finns intresse handlar det om vad som prioriteras. 
 
 
16. Ålder 
 
Av svarsunderlaget är 5, 5 % upp till 30 år, 17,3 % därifrån till och med 45 år, sedan 36 % till och med 
60 år och 41,2 % däröver. 
 
Kommentar: Deltagarnas antal ökar med åldern. Det nästan lika många som är över 60 år som under. 
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17. Kön 
 
Det är nästan helt jämnt fördelat mellan könen. 
 
Kommentar: FRG-deltagande är ingen könsfråga. 
 
 
18. Något övrigt du vill tillägga? 
 
Det har lämnat ca 135 kommentarer, vilket innebär från cirka en tredjedel av respondenterna. 
Ett stort antal gäller allmänna positiva reflektioner; betydligt färre negativa. 
Ett visst antal handlar om praktiska problem man själv har för deltagande. 
Några berör problem man stött på i verksamheten eller dess förutsättningar. En del av dem handlar om 
ointresse från kommuner. 
 
Kommentar: Kommunernas upplevda brist på engagemang har framkommit även på andra ställen. Det 
bör inte gå obemärkt förbi. Utsagorna innehåller på många ställen förslag till förbättringsåtgärder. Det 
skulle ta alltför stort utrymme i anspråk att kategorisera dem här. Det kan dock vara lämpligt för 
ansvariga att plocka ut sådan som man bedömer ha ett värde. 
 
 
Län /Kommun 
 
Ungefär lika stor andel kommer från vardera av storstadslänen Stockholm (17,1 %), Västra Götaland 
(20,1 %) och Skåne (16,6 %). De utgör tillsammans cirka hälften. Resten är fördelad på landet i övrigt 
och följer tämligen väl befolkningsstrukturen. 
 
Kommuntillhörighet redovisas inte här av utrymmesskäl. Dessa uppgifter, liksom länstillhörigheten i 
detalj, finns dock lagrade tillsammans med rapportoriginal för eventuella behov. 
 
Kommentar: Svarspersonernas hemmahörighet i följsamhet med befolkningsstrukturen stärker 
undersökningens pålitlighet i positiv riktning. 
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ENKÄT TILL ICKE FRG-UTBILDADE 
 
 

Förutsättningar 
 

Denna webbenkät har sänts till adresser som erhållits av organisationerna. Som följd av att begäran om 
adresser fanns i följebrevet till enkäten till organisationerna och de flesta av dessa besvarades med stor 
fördröjning kom det att påverka starten av utsändningen. 
 
Resultatet av adressinsamling kom att bli begränsat till Försvarsutbildarna (100 namn), SLK (100), 
Bilkåren (7), FAK (53) och SVK RF (17); sammanlagt 276 adresser. 
 
Några organisationer meddelade vid telefonförfrågan att de inte såg det ligga i organisationens intresse 
att låta enkäten gå ut. Förutom de två som inte själva besvarade enkäten till organisationerna var de 
FFK, FRO (som tagit beslut om att de inte vill medverka till att fler medlemmar värvas) och SPSF 
(som framhöll hur känsligt det skulle vara med tanke på medlemmarnas vapeninnehav). 
 
SBK meddelade i sin egen enkät att de var förhindrade att lämna ut kontaktuppgifter med hänvisning 
till PUL, personuppgiftslagen. De erbjöd sig att lägga upp en banner på den egna hemsidan eller 
informationstext och be medlemmar maila om de skulle vilja hjälpa till. Till ett sådant arrangemang 
var dock tiden otillräcklig. Dessutom skulle det skilja sig så i undersökningsteknik att det inte skulle 
vara försvarbart resultatmässigt. 
 
Försvarsutbildarna och SLK ville heller inte lämna ut adresser, men där löstes det genom att de hjälpte 
till genom att själva sända ut den länk som enkäten besvarades med. Motsvarande förslag 
presenterades för andra organisationer, men det accepterades inte. 
 
Av underlaget kom 63 svar. Önskvärt hade varit 200, men det är godtagbart då hela basen används för 
samtliga frågor. Det skulle däremot inte gå att dela upp i mindre grupper, exempelvis på organisation, 
ålder eller kön. 
 
Mot slutet av undersökningsperioden erhölls 39 adresser från SFF. Av dessa inkom dock endast 5 svar 
och de kom så sent att det dessförinnan var nödvändigt att stänga undersökningen. 
 
Tio organisationer finns alltså inte med i underlaget. Förutom de fem som nämnts ovan gäller det fem 
stycken, där ingen beslutsfattare nåddes. 
 
Svarsfrekvensen på underlaget är knappa 23 %. Det är betydligt lägre än den till FRG-utbildade, men 
får ses som normalt i sammanhanget. Ett underlag där ett intresse föreligger ger erfarenhetsmässigt en 
mycket högre svarsfrekvens än ett där motsatsen gäller. 
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Svar 
 

1. Vilken eller vilka funktioner har du inom din organisation? 
 
En knapp tredjedel (31,7 %) är enbart medlemmar i sina organisationer. 
Övriga, dvs. nära 70 % har också någon form av styrelseuppdrag eller liknande. 
 
Kommentar: De flesta kan förväntas var väl insatta i och hysa stort intresse för sina verksamheter. 
 
 
2. Vilken eller vilka var dina främsta drivkrafter för att gå med i din frivilligorganisation? 
 
Det var möjligt att lämna flera svarsalternativ. 
 
Högst på skalan stod ”att hjälpa till i samhället” med 65,1 %. 
Därnäst kom ”försvarsintresse”, vilket nådde 58,7 %. 
Aktiviteten i organisationen och dess ”föremål” (fordon, djur etc.) hamnade en nivå längre ner med 
38,1 % respektive 28,6 %. 
Andra personer i närkretsen hade försvinnande låg betydelse. 
 
Kommentar: Allmänintresset för samhället är högre än försvarsintresset. Det säger väl att frivilliga 
försvarsorganisationer inte har rikets militära försvar starkast i åtanke, men det intar definitivt en 
viktig plats. Samtidigt kan man konstatera att denna omsorg om land och samhälle är främsta 
drivkraften. Det är inte specialintresset i organisationen – för de undersökta organisationerna. 
 
 
3. Hur pass intresserad/engagerad är du att följa problematik och utveckling rörande säkerhet 
och krisberedskap i samhället? 
 
Så gott som alla hyste stort (60,3 %) intresse eller ganska stort (38,1 %) för säkerhetsfrågor. 
Endast 1,6 % var inte bekymrade om detta. 
 
Kommentar: Kris- och säkerhetsmedvetandet genomsyrar denna grupp människor. 
 
 
4. Hur mycket berör dig olika typer av problem som kan uppstå akut i samhället så mycket att 
du själv skulle kunna tänka dig att engagera dig? 
 
För nästan hälften (47,6 %) förespeglades tanken starkt att bidra själv vid akuta tillstånd. 
Exakt en tredjedel hade ganska starka tankar om detta. 
En femtedel (19 %) kunde tänka sig det, men i mindre omfattning. 
Ingen avstod helt från denna tanke. 
 
Kommentar: det finns en förhållandevis stark attityd till att ställa upp i problemsituationer. 
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5. Har du någon uppfattning om den kvalitet med vilken du tycker att FRG verkar ha fungerat? 
 
Mer än hälften, cirka 55 %, hade ingen uppfattning, varav för nästan 10 procentenheter gällde att de 
inte ens kände till FRG. 
Resten hade antingen en positiv (27,4 %) eller negativ (17,7 %) uppfattning. 
 
Kommentar: FRG är uppenbarligen mycket lite känt bland de frivilliga försvarsorganisationernas 
medlemmar överlag – även funktionärer. De som bildat sig en uppfattning är mer positiva än negativa. 
Var sjätte medlem har ändå en negativ uppfattning om FRG och dess kvalitet. Det kan vara viktigt för 
ansvariga att skapa sig en mer detaljerad bild här. Relaterar man till verksamhet som belagt fungerat 
dåligt? Varifrån kommer uppfattningen annars? 
 
 
6. På vilket eller vilka sätt anser du att uppfattningen om FRG skapas? 
 
Det var möjligt att lämna flera svarsalternativ. 
 
Nästan sex av tio (58,7 %) ansåg att man påverkas av den egna frivilligorganisationen. 
Fyra av tio (39,7 %) trodde att man påverkas media. 
Något färre (31,7 %) framhöll egna erfarenheter som bas. 
Strax därunder (28,6 %) kom vad man hört från FRG-medlemmar. 
Personer som ej var FRG-medlemmar kunde stå för påverkan ansåg en liten andel (7,9 %). 
Var tionde (9,5 %) menade att man själv funderade ut sitt ställningstagande. 
 
Kommentar: Det kan vara möjligt att en del av lösningen till tidigare fråga kommer här. 
Formuleringen av denna fråga är allmän, men erfarenhetsmässigt svarar man så att det gäller den egna 
personen. Det kan alltså betyda att den egna organisationen, inklusive ej FRG-medlemmar, står för 
den mest betydande delen av påverkan. Inifrån kommande uppfattning, genom erfarenheter och 
funderingar, betyder också mycket. Man bör vidare gärna ta reda på var egna erfarenheter kan komma 
från. Organisationen är under alla förhållanden en stark påverkansfaktor. 
 
 
7. Av vilken eller vilka anledningar har du inte engagerat dig i FRG? 
 
Fler än var femte (22,4 %) hade inte engagerat sig för att de inte trodde att de tillhörde målgruppen. 
Lika fördelat som orsak (15,5 %) var det mellan konkurrerande egna intressen, ålder och hur man 
uppfattat FRG. 
Fysik och familjeförhållanden spelade också in, men endast till 5 % eller därunder. 
Övriga anledningar stod för 48,7 %, dvs. nästan hälften angav detta. 
 
Kommentar: Det står mer och mer klart att informationsproblematiken hindrar rekryteringen. Den 
tanken omfattar såväl uppfattningen om aktualitet för medverkan som attityd till företeelsen. Det finns 
också egenintressen, som det är svårare och mindre anledning att göra något åt. Den fördolda 
kategorin ”annan orsak” är så stor att det borde vara av stort intresse att ta reda mer på den. 
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8. Vad skulle betyda mycket för dig om du skulle fundera på att engagera dig i FRG? 
 
Bidra till samhällssäkerhet sattes som stor betydelse av fjärdedelar (77,4 %). 
Inte långt färre (62,9 %).tyckte att det skulle betyda mycket att få använda sina specialkunskaper från 
frivilligorganisationen  
”Intressanta uppgifter” mer i allmänhet tillmättes betydelse av nästan en tredjedel (30,6 %). 
Umgås med vänner var inte en så viktig faktor. Cirka var sjätte (17,7 %) tyckte det. 
Extrainkomst framhölls endast av 6,5 %. 
 
Kommentar: Här återkommer tanken på samhället prioriterat. Specialintresset – anledningen till 
medlemskap i den egna frivilligorganisationen – åker upp på rangskala jämfört med tidigare. Vad man 
får göra är även det viktigt. ”Intressant” bör stå för något mer än bara rutinuppgifter. 
 
 
9. Skulle du kunna tänka dig att engagera dig i FRG i framtiden? 
 
Det var möjligt att lämna flera svarsalternativ. 
 
Mer än hälften kunde tänka sig engagemang i FRG antingen som enbart medlem (54,8 %) eller i 
någon ledningsroll (56,5 %). 
Färre än en fjärdedel (22,6 %) ville inte reflektera över deltagande. 
 
Kommentar: Trots tidigare eventuella funderingar och attityder emot FRG visades intresset stort här. 
 
 
10. Skulle sannolikheten att du blir engagerad i FRG öka om personer du känner också 
engagerade sig i FRG? 
 
För något fler än hälften (58,7 %) skulle intresset öka. 
För resten (41,3 %) skulle det inte ha någon betydelse. 
 
Kommentar: Det har tidigare visat sig att det inte är nödvändigt för deltagande att man får umgås med 
släkt, familj, vänner och bekanta i FRG-arbete. För rekrytering är det inte heller helt nödvändigt. Det 
är ändå en stark påverkansfaktor. Det kan ha med referenser för kvalitet och trygghet i själva 
verksamheten att göra. Kan fälla avgörandet vi insteget. 
 
 
11. Finns det någon eller några personer i din närhet som du skulle kunna tänka dig att 
diskutera ett engagemang i FRG med? 
 
Nästan två tredjedelar (61,9 %) sade sig ha någon att tala med om FRG. 
Resterande dryga tredjedel (38,1 %) hade det inte. 
 
Kommentar: När nu, enligt förra frågan, någon redan FRG-engagerad i bekantskapskretsen kan fälla 
avgörandet för deltagande bör verka i positiv riktning att så pass många har någon överhuvudtaget att 
diskutera funderingarna med. 
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12. Om FRG inte uppfyller dina önskemål och tankar kring en organisation som engagerar 
frivilliga inom samhällets krisberedskap – vad vill du i så fall ha uppfyllt för att tänka dig att 
medverka? 
 
Ett femtontal kommentarer har lämnats. De flesta lyfter fram egna hinder, där annat engagemang för 
samhällssäkerhet är mest frekvent, eller har kritiska synpunkter på kommun/räddningstjänst och 
arrangörsansvariga. 
 
Kommentar: Ansvariga bör värdera kommentarerna var för sig. 
 
 
13. Ålder 
 
Exakt hälften är över 60 år. Resten fördelas så att det är färre och färre ju längre ner i åldrarna man 
går. 
 
 
14. Kön 
 
Nästan alla som har svarat är män (95,2 %). Kvinnornas andel är därmed endast 4,8 %. 
 
 
15. Är det något övrigt du vill tillägga? 
 
Kommentarerna här är till stor del liktydiga med de som framkom under fråga 12 – egna hinder, andra 
engagemang och kritik. 
 
 
Kommentar: Ansvariga bör värdera kommentarerna var för sig. 
 
 
Län/kommun 
 
Svaren kommer mycket spritt från hela landet. Inget distrikt representeras av fler än 7 (Skåne). Endast 
3 län hade inga svarande. 
 
Kommuntillhörighet redovisas inte här av utrymmesskäl. Dessa uppgifter, liksom länstillhörigheten i 
detalj, finns dock lagrade tillsammans med rapportoriginal för eventuella behov. 
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TELEFONINTERVJUER MED ICKE FRG-UTBILDADE 
 
 

Förutsättningar 
 

Här kom underlaget att bli ännu mer begränsat än för webbenkäten till denna grupp. Totalt har 20 
namn erhållits från de tre organisationerna Bilkåren, SFF och SBS. 
 
Samtliga 20 personer nåddes, men en befann sig utomlands och hade där inte möjlighet att medverka. 
Av de 19 visade det sig att två nyligen engagerat sig i FRG. Dessa intervjuer har ändå tagits med, då 
de bidragit med intressant information. 
 
Därmed har nästan det önskade underlaget av 20 intervjuer nåtts. Dock är begränsningen till 
organisationer stark. Här handlar det emellertid om en kvalitativ ansats kring ett par frågeställningar. 
Med ett sådant upplägg betyder inte representativiteten så mycket. 
 
De förhållandevis korta intervjuerna fördes som diskuterande samtal kring kännedom om och tänkbara 
förutsättningar för medverkan FRG. 
 
 
 

Svar 
 

Första frågeställningen gällde om man kände till eller överhuvudtaget hört talas om FRG innan 
intervjun och om man för den skull nåtts av någon information. 
 
Ungefär hälften kände inte, eller endast mycket vagt, till begreppet. För några var det helt nytt. Ingen 
av dem kunde påminna sig någon information via sin organisation. Två stycken visste inte att deras 
organisationer var frivilliga försvarsorganisationer. Från något annat håll än organisationen hade man 
inte uppmärksammat information, men som någon sade att om man inte vet vad det handlar om kanske 
man inte reagerar om någon beskrivning bara flyger förbi. 
 
Denna grupp fick en kortfattad förklaring till begrepp och bakgrund för FRG. 
 
Den andra halvan kan uppdelas i två grupper där en hade en ungefärlig vetskap, hört tals om, och 
kunde lista ut vad det borde vara, medan den andra gruppen var väl insatt. De som kände till bra hade 
ofta personliga kontakter, t ex i form av en granne som var ordförande i en civilförsvarsförening. 
 
Tre stycken hade funktionärsuppdrag inom sina organisationer och hade varit på informationsmöten 
för eventuella bildanden av grupper, något som dock inte blivit av. Man visste inte varför det tycktes 
ha runnit ut i sanden. 
 
Några ur den informerade gruppen kunde påminna sig viss information via sina organisationer, men 
inte något genomgripande och detaljerat. Mer kunskap hade man skaffat sig på egen hand för att det 
intresserade. 
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Den andra frågeställningen handlade om förutsättningar för det egna engagemanget: Om man 
tänkte på att gå med i FRG, vad skulle hindra och vad skulle behöva vara uppfyllt för att man 
skulle vilja reflektera över ett engagemang. 
 
Fokus på denna frågeställning har sin bakgrund i de svar som framkom i webbenkäten till denna 
grupp. Där utgjorde ”annan orsak” ungefär hälften av motiveringen varför man inte engagerat sig. 
Egna intressen, ålder och uppfattning om FRG låg så lågt som kring 15 %. Alltså är motiveringen till 
denna fokus vikten av att veta något mer om vad annat som är betydelsefullt. 
 
Här hänvisade inte någon till intressekonflikt. Ingen tyckte att de endast skulle vilja utföra aktiviteter 
med specialkunskaper förknippade med den egna organisationen. Tvärtom framhöll samtliga, vare sig 
de känt till FRG tidigare eller inte, att FRG gav intryck på dem att vara en samhällsinsats för att 
tillgodose behov i utsatta situationer och att det var något skilt från de personliga intressena i 
organisationerna. Däremot framförde de flesta att deras specialintressen var ett uttryck bland flera för 
att de värderade ett väl fungerande samhälle högt. 
 
Samtliga sade sig också att med den information man fått och med de förutsättningar för verksamheten 
man uppfattar att hysa rent personligt intresse och viljemässig inställning till medverkan. Endast en 
satte ett annat personligt intresse generellt högre. Han var sjuksköterska och läste för närvarande 
vidare till läkare. Han skulle hellre arbeta som läkare även ideellt i första hand. 
 
Detta gällde alltså principiellt och inställningsmässigt. Emellertid kunde man konstatera ett formellt 
hinder. 
 
Hinder i detta sammanhang har kunnat delas in i tre kategorier: Tid, aktuella personliga förhållanden 
och det formella – att bindning till avtal. 
 
Tiden är det mest generella och det som allmängiltigt handlar om situationen för många människor i 
aktiv arbetsålder i det moderna samhället. Tiden räcker inte till för allt man är a) är intresserad av och 
b) dessutom aktiverar sig med. Detta förhållande gällde i stor eller större utsträckning nästan alla. 
Ingen av de intervjuade hade dock pensionerat sig från sina huvudsysslor. Undantaget var ett par 
stycken, fortfarande i arbetsålder, men som inriktat sina liv på frivilligverksamhet i första hand. De 
sade sig ligga nära till för att lägga tid på FRG. Ändå spelade tiden in även här. De finnas mycket man 
kan göra för ett bättre samhälle, noterade de. 
 
Man använde tiden som begrepp, men konstaterade samtidigt att det egentligen handlade om den 
mängd aktiviteter de lagt in. Det fanns ett antal måsten men vidare saker de upplevde som sina egna 
val. Därmed kom de flesta fram till sina egna dialoger om prioritering. Av ett antal viktiga saker för 
samhället – vilka skall komma först? Det intressanta i dessa funderingar var att fortfarande ingen 
kopplade dem till att engagemanget för samhället måste vara kopplat till det som dragit dem till sina 
frivilligorganisationer. I det sammanhanget var det någon som sade att frivilligorganisation kändes 
avigt: ”Jag har inte sökt mig dit för att vara frivillig för andra utan för mitt eget intresse”. 
 
De egna personliga förhållandena rörde sådant som husköp, vänta barn, gå någon utbildning eller byte 
av arbetsplats. Alla de förhållanden som angavs här handlade om tillfälliga ianspråktaganden eller 
förändringar. Som någon sade: ”Det beror på hur det passar i livet just nu”. Sålunda handlar det om 
synkronisering – intresset skulle vara större om förfrågan kom vid ett mindre upptaget tillfälle. Här 
inträdde också en svårighet, reflekterade några. Om man fick information och förfrågan när det inte 
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passade var det långt ifrån säkert att man skulle hålla det i huvudet och själv ta kontakt senare, när det 
skulle kunna var möjligt. 
 
Det tredje hindret gällande avtalsbindning berörde några få. De var antingen kontrakterade av 
hemvärnet eller avtal som förare. 
 
Hur det skulle behöva se ut för att kunna tänka sig gå med i FRG handlade i första hand om 
undanröjande av dessa hinder. 
 
Därutöver krävde man ordentlig information med möjlighet att få sina personliga förhållanden belysta. 
Viktigt var att få veta ramar och vad som kunde förväntas av ”just mig, på den här platsen och vid den 
här tiden”. Allt detta var sådant som gällde för att känna säkerhet och trygghet i hur det skulle påverka 
livet i övrigt, både för den engagerade själv och för familj, vänner och andra anhöriga. Det sociala 
livet framstod som en mycket viktig prioritet för dessa människor. Man talade mycket om hur mycket 
det betydde för tillfredsställelse i livet att ha ett nätverk med både tagande och givande. Detta 
påverkade också synen på vad man ville – och krävde – att själv få ut av engagemanget. Flera framhöll 
god gemenskap i en FRG-grupp, likväl som varje annan grupp, som nödvändigt. ”Hur skall man 
annars orka, vilja och tycka att det är meningsfullt i långa loppet”, sade någon. ”Kan man locka med 
något? Vad?” frågade sig en annan, som fortsatte ”Gemenskap! Lära känna folk. Det måste vara 
’roligt’. Även på övningar. Avsluta med en måltid eller något”. 
 
 
Några kompletterande reflektioner. 
 
Någon hade tänkt på att gå med i hemvärnet tidigare. Det skulle vara bra, tyckte han, att få en bred 
information på något sätt om de olika alternativ som finns för att hjälpa samhället som frivillig. Något 
man kan få skriftligt i sammanställning. 
 
En från Bilkåren hade hört talas om att landstinget hade startat, eller skulle starta, någon form av 
transportverksamhet och undrade om det kunde vara något konkurrerande. 
 
Några av de intervjuade hade erfarenheter från kontakter med kommuner som verkade oförstående 
eller ointresserade. 
 
En person refererade till en bekant som gått med i en grupp, men aldrig blev kallad till varken 
information eller övning. 
 
En person var funktionär och försökt få med andra medlemmar, men där var FRG själv avvisande. En 
av de två som var utbildade hade inte hört något från sin grupp på mycket länge och undrade om den 
ens existerade längre. 
 
Slutligen en, som blivit intresserad av gå med, berättade att hon varit på gång till en grupp i en mindre 
kommun. Där var engagemanget stort från den som var initiativtagare, men som inte fick tillräckligt 
många med och det blev inget av. Kommunstödet var emellertid stort. När hon senare flyttade till 
storstad sökte hon ånyo kontakt, men där fick hon inget gensvar från kommunen. ”Jag tror det är för 
stort och anonymt i storstäder. Där borde man dela in i mindre områden, så att man mer får känsla av 
en liten kommun och ett närområde”, menade hon. 
 

29 
 



Karakteristiska citat. 
 
Här följer några utsagor, som på kompletterande sätt belyser resultaten. Vissa innehåller också tankar 
som kan bidra till kommande slutsatser och förslag. 
 
- Har inte fått någon information eller fråga om jag vill vara med. Borde inte kommunen informera? 
Det kunde de väl göra även utanför de frivilliga försvarsorganisationerna. 
 
- Vi var inbjudan till FRG-möte år 2004, men sedan har jag glömt. 
 
- Det beror på jobbet om jag får ta ledigt, men viljan finns. 
 
- Borde man inte ta upp det i gamla FOS-grupper? 
 
- Jag vill gärna göra en god insats, men man kan ju göra annat också. 
 
- Absolut inte på helger; enda chansen att jag och min sambo kan träffas. Vi jobbar på så olika tider. 
 
- Det är inget hinder om det inte handlar om djur som i Blå Stjärnan. 
 
- Det är svårt i storstadsområden, så mycket info. 
 
- FRG låter lite diffust. Var kan jag få detaljerad information? 
 
- Jag är aktiv i två frivilliga försvarsorganisationer till. Var på infomöte. Måste säga att från Blå 
stjärnan togs jag inte riktigt på allvar. Är andra viktigare? 
 
- Jag vet att jag kan få ledigt från arbetsgivaren. Jag tror många Blåstjärnor vill hjälpa till. 
 
- Vad förlorar jag i lön? Vad kan jag få i stället? Vad tjänar jag – ökad kompetens? Det är attraktivt. 
 
- Det vore bra om man kunde motivera arbetsgivare mera att ta sitt sociala ansvar på detta sätt. 
 
- Jag gör en del olika samhällsinsatser. Det jag gör vill jag göra bra. Vill ha alla förutsättningar klara 
och veta i så fall att det verkligen blir en fungerande grupp jag kommer med i. 
 
- Detta är ju en bra verksamhet och kan gärna göra något sådant. Det konkurrerar inte med att hoppa 
fallskärm! Problemet är jobbet. Det jag inte gör när jag är borta får jag klara av senare. Det lagras på. 
 
- Det kände jag inte till. Låter intressant med en samhällsinsats och jag skulle inte välja bort utan att gå 
igenom mina förutsättningar ordentligt om jag fick förslaget. Tror säkert många tänker på samma sätt. 
 
- Kan tänka mig så småningom. Passar bara inte just nu. 
 
- Viktig behjärtansvärd verksamhet. Kan tänka mig att ställa upp. Har inget som hindrar. 
 
- Tycker det låter bra. Jobbar med andra samhällsinsatser, bland annat som övervakare. Går in i mina 
tankebanor. Bara det ligger nära geografiskt. Kommer bara att bedöma hur det passar in i livet just nu. 
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RESULTATSAMMANDRAG, JÄMFÖRELSER OCH SLUTSATSER 
 
 

Sammandrag av resultaten från enkäten till organisationernas ledningar 
 

 Av de elva organisationer som svarade intog tre en från början öppet uttalad kritisk hållning 
till FRG, som de ansåg konkurrera med den egna organisationen och/eller fungera dåligt. 
 

 I grunden var alla positiva till att hjälpa till i samhället i händelse av olycka eller kris. SPSF 
meddelade dock att man gör det på direkt uppdrag av Försvarsmakten och att man inte har 
någon koppling till MSB. Tre ställde ekonomisk kompensation som förutsättning för 
engagemang. 
 

 Alla organisationer utom en kände till FRG. Ingen visade sig dock ha alltför djupa och 
detaljerade kunskaper. 
 

 Man trodde att medlemmarnas kunskap om FRG var något mindre än vad ledningen hade, 
men inte alltför låg. De antog ändå att det rörde sig om en minoritet som hört talas om FRG. 
 

 Alla organisationer var emellertid positiva till det syfte som FRG representerar. 
 

 Det var blandade uppfattningar om hur de uppfattat att FRG fungerar som organisation och i 
aktiviteter för att lösa uppdragen. Några var mycket negativa. Genomsnittligt hade man ändå 
en uppfattning som låg mer åt det positiva hållet. 
 

 Så gott som alla, utom den som inte kände till FRG, sade sig ha försökt informera på flera 
olika sätt om FRG. 
 

 De flesta var positiva till att göra än mer för att informera och även till att engagera sig själva 
som organisationer såväl nationellt som lokalt. De som hade avvikande mening var dock 
mycket negativa. 
 

 Organisationerna var också klart övervägande positiva till att medlemmarna skulle kunna 
engagera sig i FRG på egna initiativ. De organisationer som var mer genomgående negativa 
konstaterade att det var upp till individuell frihet att göra vad man ville. 
 

 Några hade uppfattningen att organisationen helst borde styra medlemmarnas engagemang vid 
samhällets utsatta situationer. 
 

 Man trodde tämligen genomgående att medlemmarna, när de ställer upp i hjälpsituationer, 
helst (eller till och med definitivt) skulle vilja ha uppdrag i enlighet med det specialintresse 
som dragit dem till organisationen. 
 

 Man trodde att det skulle uppstå en del hinder och viss konkurrens mellan att ställa upp för 
den egna organisationen och FRG. De i övrigt mer negativa trodde att medlemmarna själva 
skulle välja organisationen och därmed skulle det inte vara några bekymmer. 
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Sammandrag av resultaten från enkäten till FRG-utbildade 
 

 Man angav att den främsta, och klart starkaste, anledningen till att vara med i FRG var intresse 
för samhällets säkerhet och vilja att hjälpa till om något skulle hända. Försvarsintresse och 
egna organisationens fokus var också viktiga, men på en betydligt lägre nivå. 
 

 Att göra samhällsinsatser var också den viktigaste drivkraften för att vara med i den egna 
organisationen. Det var också viktigt att få syssla med intressanta uppgifter, men inte alltid 
nödvändigtvis bara med det som är organisationens specialfokus. 
 

 Lika många, en tredjedel, hade fått kännedom om FRG genom Civilförsvarsförbundet som 
genom den egna organisationen. Betydligt färre hade fått information av kommunen. 
 

 Omkring 40 % av de som utbildats för FRG var inte aktiva i någon grupp. Fler än hälften av 
dessa hade aldrig varit det. 
 

 De som ännu var aktiva var nöjda eller mycket nöjda med såväl de övningar som de skarpa 
insatser de varit med om för FRG:s räkning. 
 

 Så gott som alla sade sig vilja fortsätta sina engagemang inom FRG. 
 

 Man hade genomgående fått positiva reaktioner från andra på sina engagemang. 
 

 Man kunde också gärna rekommendera andra att gå med i FRG. 
 
 

Sammandrag av resultaten från enkäten till icke FRG-utbildade 
 

 Motivet för att gå med i den egna organisationen var främst att få hjälpa till i samhället. Detta 
angav två tredjedelar av de svarande. Försvarsintresse som företeelse kom på andra plats, inte 
långt efter. Aktiviteterna i organisationen var inte mer hälften så dragande. 
 

 Man sade sig genomgående vara intresserad, de flesta fall mycket intresserad, av frågor som 
berör säkerhet och krisberedskap. 
 

 Åtta av tio kunde tänka sig att engagera sig aktivt, mer eller något mindre, för att hjälpa till i 
utsatta situationer. Samma förhållande gällde även att göra det genom FRG. 
 

 Var tionde hade inte hört talas om FRG tidigare. 
 

 De flesta trodde att man i uppfattning om FRG och dess funktion främst påverkas av den egna 
organisationen och inte så mycket mindre av vad man kommer fram till genom egna 
erfarenheter och funderingar. 
 

 Som anledning till att man inte engagerat sig i FRG svarade över 22 % att de inte trodde att de 
tillhörde målgruppen. Konkurrerande andra intressen angavs av 15 %. Sedan fanns det ”andra 
anledningar” som inte detaljerades hos nästan hälften av de svarande. 
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 Bekanta var de som främst skulle påverka beslut om att gå med i FRG. Sedan var det inte alls 
nödvändigt att få arbeta tillsammans med sådana man kände. Det viktiga var att kunna bidra 
till samhällets säkerhet. Man satte även i stor utsträckning som förutsättning att få använda 
sina specialkunskaper från den egna organisationen. 

 
 

Sammandrag av telefonintervjuer med icke FRG-utbildade 
 

 Bland de 19 som intervjuades, varav 2 hade erfarenhet av FRG, var kunskapen om FRG hos 
de flesta försvinnande liten. Några få visste mycket väl för att de hade funktionärsuppdrag och 
som sådana diskuterat FRG med sina kommuner. 
 

 De hinder man angav för att medverka i FRG var genomgående relaterade till aktuell 
individuell livssituation. Sådana kunde vara familjebildning, arbetsförändring, flytt etc. Det 
rörde sig därmed om tillfälliga hinder. 
 

 I mycket liten utsträckning handlade hinder om att enbart välja den egna organisationen. 
Däremot var ett par bundna av avtal. Hemvärnet och föraravtal angavs. 
 

 För att vilja var med i en FRG-grupp sade man att det var viktigt att veta att det var en 
fungerande organisation som man kunde lita på skulle träffas, öva och ha en säkerställd 
ledning. 
 

 Man satte också som förutsättning att få uppleva en god gemenskap i gruppen. 
 
 

Jämförelser 
 

 Organisationernas ledningar hade uppfattningen att deras medlemmar hade viss kännedom om 
FRG, men inte alltför djup och att inte allt för många hade denna kännedom. Bägge enkäterna, 
såväl till FRG-utbildade som icke, och telefonintervjuerna visade dock att vetskapen var 
betydligt mindre omfattande än så. 
 

 Organisationerna sade sig ha gjort en hel del för att informera om FRG till medlemmarna. 
Medlemmarna själva angav emellertid att de inte alls i hög utsträckning fått del av sådan 
information. Den har kommit direkt från Civilförsvarsförbundet lika mycket. 
 

 Organisationerna trodde att deras specialområden var det allra viktigaste för deras medlemmar 
både avseende anledningen att vara med i organisationen och som förutsättning för att ställa 
upp i nödlägen i samhället. Det visade sig inte alls vara fallet vid studier av medlemmarnas 
svar. Värnande om samhällets säkerhet och att hjälpa till på generella sätt i utsatta situationer 
var det genomgående allra viktigaste. Specialintresset fanns där emellertid, men på en något 
lägre prioriterad nivå. 
 

 De hinder för medverkan i FRG som i webbenkäten till icke FRG-utbildade klassificerades 
som ”andra anledningar” kan med vägledning från telefonintervjuerna antas vara förhållanden 
av övergående natur och begränsade i tiden, såsom arbets- familje- och boendeförändringar. 
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Slutsatser 
 

 De flesta organisationerna har en övervägande positiv inställning till FRG och positiv 
uppfattning om dess funktion. De ser gärna att dess medlemmar ställer upp i någon FRG-
grupp. Det finns dock några som är av motsatt uppfattning och som hellre vill verka för att 
medlemmarna skall kanalisera sina intressen och engagemang genom den egna organisationen 
också i händelse av utsatt situation med behov av frivillig hjälp i samhället. 
 

 Flera av organisationerna har vissa invändningar mot Civilförsvarsförbundets särställning och 
uppfattar att den innebär större förknippning med FRG-konceptet än vad som de anser 
motiverat av uppdraget som rekryterare och utbildare. 
 

 Utbildade och aktiva FRG-medlemmar och FRG-funktionärer är positivt inställda till 
verksamheten och dess funktion. De kan gärna hjälpa till att marknadsföra den vidare. 
 

 Nyttjandegraden av FRG-utbildade kan sägas vara lägre än önskvärt med ett bortfall av 40 %. 
 

 Information om FRG har varit av liten omfattning och fått ännu lägre genomslag. Det gäller 
främst genom organisationerna, där några dessutom hyser motvilja. 
 

 Lyckade informationsinsatser av största betydelse för uppfattning om och attityd till FRG 
eftersom kännedomen är låg från början och man annars blir starkt påverkad av andras 
värderingar och attityder som inte heller de bottnar i verklig kunskap. 
 

 Det finns kommuner som har låg kännedom om FRG och lågt intresse för att installera 
grupper eller stödja och engagera de som finns. 
 

 Icke FRG-utbildade medlemmar i de frivilliga försvarsorganisationerna utgör en god bas för 
nyrekrytering, då deras allmänna samhällsintresse är högre än deras specialintressen avseende 
organisationernas verksamhet. Deras beredvillighet till medverkan inom sådan verksamhet 
som FRG representerar är god. 
 

 Väl genomförd information kommer sannolikt att ha stor betydelse för 
rekryteringsmöjligheter. 
 

 De hinder som presumtiva FRG-engagerade sätter upp är i de allra flesta överkomliga, om 
man träffar rätt i tiden. 
 

 Organisationsmedlemmar som är under pensionsålder, i arbetsför ålder och även yngre än 
medelålder hör också till de intresserade och är mottagliga för rekrytering. 
 

 Det är viktigt att inrättade FRG-grupper fungerar väl, har en bra kommunikation med 
kommunen, leds väl av ansvariga och ger en god gemenskap i utbyte mot de insatser som 
medlemmarna bidrar med. 
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DISKUSSION 
 
 
Undersökningsförutsättningarna 
 

Hela undersökningen blev starkt förskjuten mot slutet av den givna undersökningsperioden genom 
sent inkommande svar från organisationerna. När svaren väl kom skedde det enligt samtal med 
organisationerna efter att man kort tid på själva besvarandet. Man får förutsätta att de personer som 
hållit i pennan verkligen svarat efter genomtänkta bedömningar. Det kan möjligtvis ändå ha inverkat 
på svaren om man inte givit sig tid att diskutera frågorna med flera i ledningen. Är svaren helt och 
hållet förankrade hos majoriteten av ledningen? 
 
Den sena insändningen återverkade på enkäten till icke FRG-utbildade. Dels blev det kort svarstid dels 
kom få organisationer att ingå. Hade svarstiden kunnat vara längre hade fler svar hunnit in. Som 
tidigare omnämnts är 63 svar tillräckligt för reliabilitet på totalnivå, dvs. inte uppdelat på 
undergrupper. De fem svar som, efter undersökningens stängning, inkom från Fallskärmsförbundet 
visade sig vid kontroll inte förändra presenterat resultat av någon fråga med en enda procentenhet. Den 
erfarenheten stärker säkerheten detta resultat. 
 
Avseende denna enkät kan det endast med säkerhet sägas att resultaten gäller de 6 bidragslämnande 
organisationerna. Medlemsunderlaget för dessa utgör strax under 20 % av totalen för alla de 16 
organisationerna. Det är osäkert hur väl det stämmer överens med övriga. Det beror mycket på hur 
homogen gruppen av engagerade i frivilliga försvarsorganisationer är. 
 
 
Undersökningsinnehållet 
 

Meningarna gå, som jämförelserna visar, brett isär angående hur mycket man informerat och hur 
mycket som mottagits. Det kan utgöra en osäkerhet vad man menar med god, dålig, mycket respektive 
lite information. Bedömningarna är personliga. Det som ändå avgör informationens verkan är hur 
mottagarna uppfattat den. Därför är det resultaten av enkäterna till organisationernas medlemmar som 
måste bli vägledande. 
 
Ett förhållande som måste uppmärksammas är att enkäten till FRG-utbildade har erhållit svar som 
kommer från respondenter med en helt jämn fördelning mellan könen. Den till icke FRG-utbildade 
uppvisar en total dominans från den manliga sidan. Det går inte att göra en resultatuppdelning könsvis. 
Redan totalsumman är för liten och gör man den på kvinnor blir den nästintill individuell. Det är heller 
inte mycket till vägledning att göra en uppdelning av den andra enkäten, då vi inte har någon 
kännedom om det skiljer sig något dessa grupper emellan och i så fall på vilka punkter och hur. 
 
Betraktar man grupper av frågeställningar som löper över alla undersökningsdelarna, exempelvis vad 
som betyder mycket för villighet att ställa upp för FRG, finns det hela tiden tydliga tendenser. Alla de 
tre delarna som vänder sig till medlemmar i frivilligorganisationerna uppvisar svar som harmonierar. 
Man kan alltså på goda grunder förmoda att uppfattningar om informationsmottagande, beredvillighet, 
hinder, attityder med mera stämmer bra med verkligheten på en övergripande nivå. 
 
Svaren från, kopplade till kontakter med, organisationernas ansvariga ger ganska tydliga signaler att 
man helst vill styra medlemmarnas engagemang och inte oförbehållsamt rätta sig efter MSB m fl. 
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FÖRSLAG 
 
 
Med ledning av erfarenheterna från hur undersökningen mottagits och de erhållna resultaten föreslås 
följande åtgärder att övervägas inom en nära framtid. 
 

 För en diskussion med samtliga frivilliga försvarsorganisationer om synen på FRG. 
 

 För en diskussion med de frivilliga försvarsorganisationer som avvisat att medverka och de 
som av ännu okända anledningar avstått från att svara för att få dem att bidraga, även om det 
innebär komplettering och viss omarbetning. 
 

 För en diskussion med de frivilliga försvarsorganisationer som svarat, men uttryckt stort 
missnöje och inte velat lämna sådana medlemsuppgifter som skulle göra det möjligt att 
genomföra en undersökning för samhällsintressets skull. Upplys om vad som verkligen gäller 
enligt lag för utlämnande av dessa uppgifter. 
 

 Upprepa en delvis uppdaterad enkät till icke FRG-utbildade med representation från samtliga 
frivilliga försvarsorganisationer. 
 

 Utveckla en mer genomgripande informationsstrategi för FRG-rekrytering, med den 
vägledning som denna undersökning ger. 
 

 Se till att informationsstrategin kopplas till en långsiktig rekryteringsstrategi som bland annat 
innebär upprepningar för att grundlägga en minnesbild och att återkomma till möjliga FRG-
medlemmar då de personliga förhållandena passar väl i tid. 
 

 Genomför informationsaktiviteterna. Informera först de frivilliga försvarsorganisationerna 
med uttryckt förutsättning att samtliga skall bereda, stödja och aktivt hjälpa till så att strategin 
kan genomföras fullt ut. 
 

 Genomför en undersökning riktad mot kommunerna för att utröna hur FRG verkligen fungerar 
och tas i anspråk för övningar och skarpa lägen. 
 

 Genomför en utvärdering hur FRG i olika kommuner fungerat inom gruppen och för att sköta 
sina åligganden enligt syftet. 
 

 För en diskussion med FRG-ansvariga om vad som är väsentligt enligt undersökningens 
resultat för att rekrytera till och skapa engagemang i grupperna. 

 

 Undersök förutsättningarna för att bredda rekryteringsunderlaget till samhällsengagerade 
individer utanför de frivilliga försvarsorganisationerna. Om sådant initiativ skall genomföras 
bör det sannolikt få bäst genomslag om det kommer från kommunerna för sina respektive 
upptagningsområden. 
 

 Undersök, och vid behov för diskussion med, berörda organisationer för att om möjligt 
undanröja hinder för individer att engagera sig i FRG pga. avtalsbindningar. 
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BILAGA 1 

 
 

     2011-09-14 
 

Enkätundersökning med syfte att utveckla konceptet 
Frivilliga Resursgrupper 
 
På referensgruppsmötet den 24 maj bestämdes att utvecklingsarbetet under hösten skulle kompletteras 
med en undersökning där vi söker kunskap om vad som är viktigt att uppfylla för att öka intresset för 
FRG. Undersökningen är uppdelad i tre enkäter och vänder sig till: 
 
1. Organisationernas centrala kanslier 
 
2. Medlemmar som är engagerade i FRG 
 
3. Medlemmar som inte är engagerade i FRG 
 
Bifogat till detta brev finns enkäten till organisationens centrala kansli. Jag hoppas du kan ta ansvar 
för ifyllandet och att vi kan behandla det som organisationens ståndpunkter. 
 
I Civilförsvarsförbundets utbildningsregister kan vi få fram uppgifter om vilka av era medlemmar som 
utbildats inom FRG under förutsättning att de uppgett medlemskap hos er. Till dessa har vi också 
kontaktuppgifter. 
 
Det är viktigt för slutresultatet att vi kan komma i kontakt även med de av era medlemmar som inte är 
engagerade i FRG. Därför vill jag be er hjälpa mig med kontaktuppgifter till ett urval av även dessa 
medlemmar. Hur många det kan röra sig om beror bland annat på hur enkelt eller svårt det är för er att 
får fram e-postadresser. Går det enkelt att få fram e-postadresser kan ett antal av ca 100 vara lämpligt. 
Saknas det e-postadresser kan 50 kontaktuppgifter med telefonnummer räcka. 
 
För hantering och objektiv bedömning har vi anlitat undersöknings- och utvecklingsföretaget Kreafor 
AB. De kommer av det totala underlaget att presentera en rapport som blir ett underlag i vår 
redovisning till MSB. 
 
Jag är tacksam för att du tar dig tid att fylla i enkäten och snarast, dock senast tisdagen den 27 
september, sända den tillbaka i det bifogade frankerade svarskuvertet till Kreafor. 
 
 
Med vänlig hälsning, 
Jan Alsander 
Utbildningschef, Civilförsvarsförbundet 
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BILAGA 2 
 

ENKÄT OM FRG – TILL FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONER 
 
Denna enkät förutsätter att du – när frågan innehåller ”ni” - uttalar dig officiellt för din organisations, framför 
allt dess lednings, räkning. När uppfattning efterfrågas är det naturligtvis underförstått att det handlar om en 
subjektiv värdering, men att din organisation/dess ledning också officiellt står bakom uppfattningen. 
 
När det står ”du personligen” i en fråga avser vi att få din egen uppfattning eller kännedom. 
 
1.  Ligger det inom ramen för er organisation att tänka er att engagera er för samhällets säkerhet och 

krisberedskap på något sätt utöver de huvuduppgifter som organisationen har uppdrag inom idag? 
 Ja 
 Ja, under vissa förutsättningar. Vilka: ……………………………………………………… 
 Nej 
 
2. Kände ni som organisation till FRG innan denna enkät? 
 Ja 
 Nej 
 
3. Ungefärligen hur många medlemmar bedömer ni känner till FRG som företeelse? 
 Ingen eller nästan ingen 
 Endast få 
 Färre än hälften 
 Något fler än hälften 
 I princip alla 
 
4.  Om ni har någon uppfattning, beskriv om det kan skilja sig i kännedom mellan olika grupper eller 

funktioner. 
………………………………………………………………………………………………… 
 
5.  Om er organisation känner till FRG, vilken är er organisations/lednings uppfattning om syftet med FRG? 
 Bra 
 Dåligt 
 Ingen uppfattning 
 
6.  Om er organisation känner till FRG, vilken är er organisations/lednings uppfattning om hur FRG fungerar 

och hur dess aktiva utför sina uppgifter? 
 Bra 
 Dåligt 
 Ingen uppfattning 
 
7.  Om er organisation inte känner till FRG, kände du personligen till FRG innan du fick denna enkät? 
 Ja 
 Nej 
 
 
8.  Om du enligt ovan personligen kände till FRG i någon mån - vilken var din uppfattning, tro eller bild av 

dess uppgift, funktion etc. ? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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9. Har ni gjort reklam för FRG på något sätt? 
 Ja, på vår hemsida 
 Ja, i vår medlemstidning 
 Ja, på möten 
 Ja, på annat sätt 
 
10. Om ni känner till FRG, vad har ni i övrigt gjort för att öka kännedomen bland medlemmar inom er 

organisation? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
11. Vad skulle ni mera kunna göra framöver för att sprida kunskapen om FRG? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
12. Det kan hända att medlemmar i en frivillig försvarsorganisation på eget initiativ, utan att anmäla i 

organisationen, engagerar sig i FRG. Känner du till om någon eller några i er organisation medverkar i 
FRG? 

 Ja, någon eller några är med i FRG 
 Nej, ingen är med i FRG 
 Vet inte om någon är med eller ej 
 
13. Om ja, vilken är er inställning till att era medlemmar engagerar sig i FRG? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
14. Vilken är er uppfattning om orsaker till att medlemmar hos er inte medverkar eller vill medverka? 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
15. Vare sig enskilda medlemmar hos er medverkar i FRG eller ej - kan ni som organisation tänka er att på 

något sätt engagera er framöver?  
 Ja 
 Nej 
 
16. Om ja, på vilka nivåer inom er organisation är det tänkbart? 
 Nationell 
 Lokal 
 Såväl nationell som lokal 
 
17. På vilket eller vilka sätt kan ni i så fall tänka er engagemang? 
…………………………………………………........................................................................... 
 
18. Om ja, var geografiskt kan ni ha intresse? 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
19. Hur många personer ser ni i så fall som realistiskt? 
 Endast några få 
 Flera. Gissningsvis hur många och vilken typ av funktioner skulle kunna vara aktuella? 
 .………..........………………………………………………………………………………. 
 
20. Skulle ni vilja rekommendera medlemmar att de tar initiativ för att delta i FRG-grupper? 
 Ja 
 Nej 
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21. Tror ni att det kan uppstå konkurrens om de medlemmar hos er som engagerar sig i FRG när det gäller 
bemanning av andra uppdrag som er organisation kan tänkas få? Med konkurrens avses er organisation 
eller från annat håll samt gällande tiden och vem man egentligen tillhör (status) avseende engagemanget. 

 Ja, i stor utsträckning 
 Ja, i vissa fall 
 Nej, knappast 
 
22. Gäller det i så fall för vissa grupper mer än andra? 
 Ja, och kanske i så fall på detta sätt: ………………………………………………………. 
 Nej 
 
23. Era medlemmar har ju ofta ett specialintresse och specialkunskap som de vill ägna tid åt. 
 Kan det vara ett hinder i rekryteringen till FRG att de som medverkar där måste vara 
 beredda att utföra ett större utbud av generella uppgifter enligt aktuella behov? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
24. Skulle ni hellre engagera er för samhällets säkerhet på annat sätt än genom FRG? 
 Ja 
 Nej 
 
25. Om ja, hur kan ni tänka er sådant engagemang? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
26. Finns det skillnader inom er organisation geografiskt avseende engagemang för och aktivitet med 

organisationens verksamhet? 
 Ja 
 Nej 
 
27. Om ja, var är man mer resp. mindre aktiva? 
 
 a) Aktiva mer än genomsnittligt ………………………………………………………… 
 
 b) Aktiva mindre än genomsnittligt ……………………………………………………… 
 
28. Något mer du kan tillägga? 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Organisation: ………………………………………………………………………………….. 
Namn på dig som svarat: ……………………………………………………………………… 
Telefonnr där vi kan nå dig om vi behöver fråga om något: ………………………………….. 

 
 

TACK FÖR DIN VÄLVILLIGA MEDVERKAN! 
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BILAGA 3 
 

ENKÄT OM FRG – TILL FRG-UTBILDADE 
 
1. Vilken är din funktion/dina funktioner inom din frivilligorganisation? 
 Central funktionär i styrelse eller liknande 
 Lokal funktionär i styrelse eller liknande 
 Medlem 
 
2. Vilken var din främsta drivkraft för att gå med i din frivilligorganisation? 
 Försvarsintresse 
 Föremålet (bil, djur etc.) 
 Aktiviteten (vad man gör med det eventuella föremålet) 
 Att hjälpa till i samhället 
 Familj/släkt var redan med eller gick med samtidigt 
 Vän/vänner var redan med eller gick med samtidigt 
 Annat 
 
3. På vilket sätt fick du kännedom om FRG? 
 Genom Civilförsvarsförbundet 
 Genom min egen frivilligorganisation 
 Genom FRG 
 På annat sätt 
 Genom kommunen 
 
4. När utbildades du i FRG? 
 2004 - 2006 
 2007 - 2009 
 2010 - 2011 
 
5. Är du eller har du varit aktivt medverkande inom FRG? 
 Har aldrig varit aktiv, endast utbildad 
 Har varit aktiv tidigare, men inte nu 
 Är aktiv nu 
 
6. Om du inte är aktiv nu – varför? 
 Det var inte så intressant som jag trodde 
 Har inte tillräcklig tid 
 Familjen/andra vill inte 
 Det ligger inte i linje med verksamheten i min frivilligorganisation 
 Annat 

Om du ej är aktiv i FRG nu, hoppa till fråga16, annars fortsätt här. 
7. Vilken är din nuvarande funktion i FRG? 
 FRG-ansvarig 
 FRG stf-ansvarig 
 FRG-ledare 
 FRG-medlem 
 
8. Hur länge har du varit med i FRG? 
 1 -2 år 
 3 – 4 år 
 Mer än 4 år 
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9. Vad är betydelsefullt för dig för att vara med i FRG och vad är uppfyllt? 
(markera inget,det ena eller bägge enligt vad som är aktuellt för dig) 
 Betydelsefullt Är uppfyllt 
Bidra till samhällets krisberedskap   
Intressanta arbetsuppgifter   
Göra saker tillsammans med vänner   
Bra extrainkomst   
Annat   
 
10. Vilken är din uppfattning om de FRG-övningar du deltagit i? 
 Övervägande bra 
 Övervägande dåliga 
 
11. Hur uppfattar du den eller de skarpa FRG-insatser som du deltagit i har genomförts? 
 Övervägande bra 
 Övervägande dåligt 
 
12. Kommer du fortsätta vara aktiv? 
 Ja 
 Nej 
 Osäker 
Varför? Kommentar ……………………………............ 
 
13. Har du fått några reaktioner på att du är aktiv i FRG? 
 Ja  Vilka?..................................................................... 
 Nej 
 
14. Kan du tänka dig att rekommendera andra att gå med? 
 Ja 
 Nej 
 
15. Vad tror du inverkar på det ibland låga intresset att engagera sig i FRG? 
 Man känner inte till FRG 
 FRG:s krav på att delta med generell krishanteringsförmåga – och därmed att det inte räcker med 
 enbart den egna organisationens specialkunskaper och intresse 
 Det finns frivilligorganisationer som inte är så positivt inställda 
 Brist på tid 
 Långa avstånd till övningar och insatser 
 För låg ersättning 
 Man är inte tillräckligt intresserad 
 FRG har för låg status 
 Svårt att få ledigt från arbete 
 Vara borta från familjen för mycket 
 Annat 
 
16. Ålder       18 – 30        31 – 45        46 – 60        61 - 
 
17. Kön         Kvinna        Man 
 
18. Något övrigt du vill tillägga? …………………………………………..              Län /Kommun……………… 
 
 

Tack för din medverkan 
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BILAGA 4 
 

ENKÄT OM FRG – TILL ICKE FRG-UTBILDADE 
 
1. Vilken eller vilka funktioner har du  inom din organisation? 
 Central funktionär i styrelse eller liknande 
 Lokal funktionär i styrelse eller liknande 
 Enbart medlem 
 
2. Vilken eller vilka var dina främsta drivkrafter för att gå med i din frivilligorganisation? 
 Försvarsintresse 
 Det ”materiella” fokus som representerar organisationens huvudsyfte (bil, djur etc.) 
 Aktiviteten (det man gör i organisationen) 
 Att hjälpa till i samhället 
 Familj/släkt var redan med eller gick med samtidigt 
 Vän/vänner var redan med eller gick med samtidigt 
 Annat 
 
3. Hur pass intresserad/engagerad är du att följa problematik och utveckling rörande säkerhet och krisberedskap i 
samhället? 
 Inte alls 
 Något 
 Ganska mycket 
 Mycket 
 
4. Hur mycket berör dig olika typer av problem som kan uppstå akut i samhället så mycket att du själv skulle 
kunna tänka dig att engagera dig? Exempel på den typ av problem vi avser är olyckor, elavbrott, extrem kyla 
eller naturskador såsom storm och översvämning). 
 Inte alls 
 Något 
 Ganska mycket 
 Mycket 
 
5. Har du någon uppfattning om den kvalitet med vilken du tycker att FRG verkar ha fungerat? 
 Övervägande bra 
 Övervägande dåligt 
 Ingen uppfattning 
 
6. På vilket eller vilka sätt anser du att uppfattningen om FRG skapas? 
 Vad man hör från andra som är medlemmar i FRG 
 Vad man hör från andra som inte är medlemmar i FRG 
 Vad man hör från den egna organisationen 
 Vad man hör eller läser i media 
 Utifrån egna erfarenheter 
 Hur man själv antar att det är 
 På annat sätt 
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7. Av vilken eller vilka anledningar har du inte engagerat dig i FRG? 
 Trodde inte att jag tillhörde målgruppen 
 Egna intressen 
 Ålder 
 Fysik 
 Familjeförhållanden 
 Ekonomiska förhållanden 
 Uppfattning om FRG 
 Annat 
 
8. Vad skulle betyda mycket för dig om du skulle fundera på att engagera dig i FRG? 
 Bidra till samhällssäkerhet 
 Få använda mina specialkunskaper från tidigare utbildningar inom frivillig försvarsverksamhet 
 Få vara utomhus mycket 
 Intressanta arbetsuppgifter 
 Göra saker tillsammans med vänner 
 Bra extrainkomst 
 Annat 
 
9. Skulle du kunna tänka dig att engagera dig i FRG i framtiden? 
 Ja 
 Nej 
 
10. Skulle sannolikheten att du blir engagerad i FRG öka om personer du känner också engagerade sig i FRG? 
 Ja 
 Nej 
 
11. Finns det någon eller några personer i din närhet som du skulle kunna tänka dig att diskutera ett engagemang 
i FRG med? 
 Ja 
 Nej 
 
12. Om FRG inte uppfyller dina önskemål och tankar kring en organisation som engagerar frivilliga inom 
samhällets krisberedskap – vad vill du i så fall ha uppfyllt för att tänka dig att medverka? ……………………….. 
 
13. Ålder 
 18 - 30 
 31 - 45 
 46 – 60 
 61 - 
 
14. Kön 
 Kvinna 
 Man 
 
15. Är det något övrigt du vill tillägga? ………………………………………………………………………….… 
 
Län/kommun …………………………………… 
 
 

Tack för din medverkan 
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BILAGA 5 
 

SVAR FRÅN FRG-UTBILDADE 

 

1. Vilken eller vilka funktioner har du inom din frivilligorganisation? 

 

  Procent Antal 

Central funktionär i styrelse eller liknande 15,8% 60

Lokal funktionär i styrelse eller liknande 42,7% 162

Medlem 61,5% 233

Svarande 379

Inget svar 7
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2. Vilken eller vilka var dina främsta drivkrafter till att gå med i din 
frivilligorganisation? 

 

  Procent Antal 

Försvarsintresse 25,7% 99 

Föremålet (bil, djur etc.) 9,6% 37 

Aktiviteten (vad man gör med det eventuella föremålet) 19,5% 75 

Att hjälpa till i samhället 88,3% 340 

Familj/släkt var redan med eller gick med samtidigt 4,2% 16 

Vän/vänner var redan med eller gick med samtidigt 9,9% 38 

Annat 9,9% 38 

Svarande 385 

Inget svar 1 
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3. På vilket eller vilka sätt fick du kännedom om FRG? 

 

  Procent Antal 

Genom Civilförsvarsförbundet 37,1% 143 

Genom min egen frivilligorganisation 34,8% 134 

Genom FRG 13% 50 

Genom kommunen 10,1% 39 

På annat sätt 23,6% 91 

Svarande 385 

Inget svar 1 
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4. När utbildades du i FRG? 

 

  Procent Antal 

2004 - 2006 27,9% 107 

2007 - 2009 44,5% 171 

2010 - 2011 27,6% 106 

Svarande 384 

Inget svar 2 
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5. Är du eller har du varit aktivt medverkande inom FRG? 

 

  Procent Antal 

Har aldrig varit aktiv, endast utbildad 27,5% 106 

Har varit aktiv tidigare, men inte nu 11,7% 45 

Är aktiv nu 60,9% 235 

Svarande 386 

Inget svar 0 
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6. Varför är du inte aktiv idag? 

 

  Procen
t 

Antal 

Det var inte så intressant som jag trodde 0% 0 

Har inte tillräckligt med tid 37% 10 

Familjen/andra vill inte 0% 0 

Det ligger inte i linje med verksamheten i min frivilligorganisation 3,7% 1 

Annat 59,3% 16 

Svarande 27 

Inget svar 208 
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7. Vilken är din nuvarande funktion i FRG? 

 

  Procent Antal 

FRG-ansvarig 30,7% 71

FRG stf-ansvarig 3,9% 9

FRG-ledare 19,5% 45

FRG-medlem 45,9% 106

Svarande 231

Inget svar 4
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8. Hur länge har du varit med i FRG? 

 

  Procent Antal 

1 - 2 år 35,5% 82 

3 - 4 år 27,3% 63 

Mer än 4 år 37,2% 86 

Svarande 231 

Inget svar 4 
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9. Vad är betydelsefullt för dig för att vara med i FRG och vad är uppfyllt? 

 

  Betydelsefullt Är uppfyllt Svarand
e 

Inget svar 

Bidra till samhällets krisberedskap 97,4% 37% 227 8

Intressanta arbetsuppgifter 93,6% 39,4% 188 47

Göra saker tillsammans med vänner 92,2% 49,6% 141 94

Bra extrainkomst 66,7% 33,3% 21 214

Annat 100% 20,8% 24 211

Totalt 231 4
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10. Vilken är din uppfattning om de FRG-övningar du deltagit i? 

 

  Procent Antal 

Övervägande bra 85% 192

Övervägande dåliga 4% 9

Har ej deltagit i någon FRG-övning 11,1% 25

Svarande 226

Inget svar 9
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11. Hur uppfattar du att den eller de skarpa FRG-insatser som du deltagit i 
har genomförts? 

 

  Procent Antal 

Övervägande bra 47,1% 106

Övervägande dåligt 1,3% 3

Har inte deltagit i någon skarp FRG-insats 51,6% 116

Svarande 225

Inget svar 10
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12. Kommer du fortsätta att vara aktiv i FRG? 

 

  Procent Antal 

Ja 92,6% 213

Nej 0,4% 1

Osäker 7% 16

Svarande 230

Inget svar 5
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Varför? 

att kunna vara till hjälp vid påfrestningar i kommunen. 

träffa nya o gamla vänner 

Att skapa trygghet i sammhället.Att träffa människor som ger glädje tillbaks. 

av tidsbrist 

Behovet finns och uppskattas 

Betydelsefullt att så länge man som äldre har hälsan bidra till samhällets 
krisberedskap 

Bra utbildningar som både jag och samhället har nytta av. 

Det allmänna behovet av hjälp är stort, även med nuvarande samhällsorg. 

Det finns förmåga småpåvar som ska bestämma och då  blir det bara skit..... 

det känns givande för mig 

Det är en viktig samhällstjänst och lärorik 

Det är viktigt att FRG finns i varje kommun 

Då det verkar som att man ämnar åldersdiskriminera pensionerade deltagare. 
Kommunen vill heller inte ersätta pensionerade deltagare vid aktiv insats - 
diskriminering. 

dåligt organiserat 

Därför att det är viktigt för samhällets extraordinära situationer att det finns 
organisering och hjälpa attityd bland civilbefolkningen, det är även oerhört viktigt 
att det finns möjligheter för människor att kunna finnas till och organiseras utan 
tvång av militärgrad. Att ha attityden att ställa upp och samtidigt bli uppbackad av 
din egen stat utan att behöva ha krigsplacering eller militärt ställningstagande ger 
tillit till sitt eget samhälle och ger fler människor viljan att få bidra till funktioner. 

eftersom jag sitter i ledningsgruppen i ystad-skurup frg och att vi gjorde drygt 2500 
man timmar ifjol så behövs frg 

Eftersom att jag bryr mig om andra och vill hjälpa andra i svåra situationer. 

En funktion i samhället som är menings full och viktig om det fungerar på det sätt 
som det är tänkt. Men då måste kommunerna ta sitt fulla ansvar. att förse 
Grupperna med likvida medel och då åsyftas den peng kommunen får för 
krisberedskap. Inte hela pengen men låt säga en tredjedel. Vissa grupper i Sverige 
får inte en krona 
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Engagemang i människor och samhälle 

Ett bra alternativ att hjälpa till i kriser 

FRG behövs i alla kommuner 

FRG är det självklara alternativet vid kris eller extra ordinär händelse. Gärna mera 
samarbete FRG emellan över kommun gränser. öva öva öva 

frivillig samhällsinsats 

För att jag vet att jag kan bidra med min kompetens för andra människor 

Ger mig en egen säkerhet och trygghet, även i vardagen, och är synnerligen 
lärorikt! 

göra nytta för samhället 

Har ett bra samarbete med kommunen. 

Har fått barn efter att jag gick med och vi har inga släktingar (barnvakter) nära. 

Ingen fart på det hela. För få medlemmar .Ingen eller dålig respons  från ex. 
kommun 

Intressant arbetsuppgift 

Intressant fritidssysselsättning. 

Intressant och viktig verksamhet. 

Intressant, kul och meningsfullt 

intressant, men får inte ta för mycket tid 

Intressant. 

Lär nya saker. 

Jag finner det meningsfullt och att behovet av FRG Insatser finns 

Jag tror det är en viktig insats i samhället. 

Jag tror på att det behövs hjälp av kvalificerade frivilliga i samhället. 

Jag är intresserad av samhällsskydd, och den lokala civilförsvarföreningens drivkraft 
är mycket bra. 

Jag är verksamhetsledare och är varje dag delaktiv i verksamheten, men inte direkt 
berörd av någon speciell FRG enhet 

Kommer att få mera tid vid min pension om tre år 

Kommunen ger inga direktiv eller är allmänt ointresserad 
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Kommunens egna resurser räcker inte till vid en svår påfrestning eller större kris 

Kommunens intresse för FRG är i det närmaste obefintlig. 

Kommunens resurser räcker inte till vid en större händelse och det kan bli många 
som inte får den hjälp som de behöver 

Känner att kommunerna behöver 

FRG. ( Vår förening omfattar 5 kommuner) 

Känns som vi inte är till den nytta som jag trott. Det är inte riktigt min typ av 
människor som är med. 

Känns viktigt om något stort händer. 

När vi hittat någon som kan ta över ansvaret för gruppen lämnar jag över. Har 
andra uppgifter inom civilförsvarsförbundet. 

pga de uppgifter som tilldelats vår frg grupp då de specialkompetenser vi besitter ej 
kommer nyttjas. 

Samhället behöver extra-resurser i en extraordinär händelse! 

Samhället och medborgarna behöver denna hjälp vid extraordinära händelser 

Samhällsnyttan, individnyttan 

Ser min kommuns behov och nytta av att ha FRG som en extra resurs vid större 
kriser. Trivs fortfarande med mitt FRG-uppdrag och mina kompisar i FRG. 

Som FRG ansvarig 

Syftet är att ställa upp vid extraordinära händelser. Det har jag gått in för, och det 
hoppas jag aldrig skall hända. 

tiden 

Trevliga vänner, kul att köra. 

Tycker att det är intressant att delta i 

FRG, kan som Röda Korsare kanske bidraga med något. 

Tycker det är viktigt att vara engagerad i samhället krishantering. Alla frivilliga 
resurser behövs den dag det blir kris. 

varför inte?! 

Verksamheten behöver utvecklas ytterligare och där kan jag bidra. 

Vi har problem med Kommunens ansvariga då han/de är osäkra på vår förmåga och 

problem med pengar 

59 
 



vi är kommunens enda extra resurs idag. 

Vårt sårbara samhälle behöver oss! 

ålder 

Ålder och tidsbrist 

Är något jag brinner för. 

vill hjälpa tredje man. 

Är viktigt att bidra med min resurs när det behövs. 

Även om min erfarenhet är att det är dåligt idag tror jag det kan utvecklas... Och än 
sjunker inte skeppet så jag ska göra mitt bästa att helt enkelt få vind i seglen innan 
jag överger skeppet 
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13. Har du fått några reaktioner på att du är aktiv i FRG? 

 

  Procent Antal 

Ja 55% 126

Nej 41,9% 96

Har inte berättat för någon att jag är aktiv i FRG 3,1% 7

Svarande 229

Inget svar 6
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Vilka reaktioner? 

 

 

"Vad gör man då?" 

"Vad är FRG"  

När jag berättat vad FRG är så blir reaktionen positiv 

Alltså, många tror på idén men tycker det är konstigt att det är kopplat till en så 
pass trög organisation som Civilförsvarsförbundet. 

Att andra tycker att det verkar intressant och sökt sig till FRG utbildningen därför. 
Intressant på arbetsmarknaden. 

att det är bra 

Av deltagarna i FRG samt av kommunen och förbundet 

Bara positiva 

Bara positiva 

Bara positiva 

Bara positiva. Och känner mer respekt från omgivningen,samt sprider trygghet. 

bra att du ställer upp 

Blandat 

Konstigt att man lägger ner fri tid på samhället. 

Uppskattat att man lägger ner den fria tiden på samhället. 

Vissa tror att det är militären. 

Många vet inte om vad det är. 

bra att hjälpa i samhället! 

Bra ledare 

Bra och positiva kommentarer att det är viktigt och roligt. 

Bra och roligt 

de flesta jag berättar för har ingen aning om att FRG finns 

Det tycker vi gör ett jätte jobb. 
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undrar med den tid man lägger ner om man inte har anställning. 

Dåliga reaktioner från komm. och räddntj.  

Även att både Räddnch. och jag själv är med 

i CFF.  Vi klarar ej stora händelser eller ut- 

hållighet utan frivilliga ! 

Efter stormarna Gudrun och Per upptäckte Kommun och allmänhet vilken viktig 
resurs vi är. Därför är ovan nämnda positiva till oss 

enbart positiva. 

Endast positiva reaktioner från vänner och allmänhet 

enligt dom flesta är det samhällsnyttan man ser det 

Fick frågan av kamrat, tjänar man bra!! 

Fler vill vara med! 

Folk blir intresserade och ställer frågor. 

folk undrar vad frg är och vad vi gör 

Folk vill komma och se vad vi sysslar med En del har blivit kvar som medlämmar en 
del inte. beroende på vad man vill syssla med i kommunens tjänst. 

Frågor, intresse 

Fått frågan om FRG är förenligt med mitt arbete inom sjukvården och vad som 
prioriteras vid en skarp insats 

Gemene man vet väldigt lite om FRG , de flesta blir intresserade när man talar om 
vad det är . 

Goda reaktioner. 

Har erfarenhet av översvämningar i Klarälven 

Har fått positiv kritik från de uppdrag jag deltaget i. Många tycker att det är bra att 
vi finns i kommunen och kan hjälpa till när det behövs 

I den mån jag har nämnt detta för andra eller andra har sett mig i FRg-
sammanhang - alltid positiva reaktioner 

Inga direkta, men mest positiva 

Intresse & nyfikenhet 

Intresserade frågor om vad man gör om man ingår i en frivillig resursgrupp 
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Kommunledningens stöd 

Låter bra, det är viktiga uppgifter. 

Mitt eget frivilligförbund (FRO) hindrar mig från att gå vissa utbildningar bla RAKEL 
för det är  inte avsett för FRG ??? 

Mycket Positiva reaktioner bland medborgare man möter på gator och torg då man 
berättar om verksamheten. 

Man tycker att det är ett bra sätt att skydda och hjälpa befolkningen i kommunen 
vid en allvarlig händelse. framför allt att en har en lokal förankring i 
kommunen/området. 

Mycket positiva reaktioner. Frågor från intresserade. Uppskattning vid insatser. 

Många känner inte till FRG och vad FRG står för 

Många vet inte att det finns, tycker att det är bra. 

Många vill veta vad det innebär. 

många är nyfikna på gruppen 

Möjligen frågan vad det är för något. 

Nyfikenhet 

Nyfikenhet 

Nyfikenhet på vad FRG är/gör. 

Nyfikenhet, vad är det , varför är du med 

Odelat positiva 

positiva 

Positiv 

positiva 

positiva 

positiva 

positiva 

Positiva 

Positiva 

Positiva 
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positiva 

Positiva 

Positiva 

positiva 

positiva 

positiva 

Positiva oftast. Men oftast får man förklara med vad FRG är för något funktionen av 
det i kommunen. Mycket okunskap om dess existens bland "vanliga människor" Vår 
kommun är mycket intresserade med att samarbeta För att ha fler fungerande 
grupper av FRG. 

positiva reaktioner och intresse att själva kunna delta 

positiva, typ: Vad bra att ha dig som granne 

positiva, undrar vad vi gör mm 

Positiva. 

Positiva. 

Positiva.Användning av specialkompetens 

Positivt att någon intresserar sig och bryr sig om dessa frågor. Jag kan hjälpa till vid 
olika samhällskriser. 

positiva 

positiva 

positiva 

Positiva. Att vi är frivilliga men ändå så proffsiga. 

Positiva. 

Tycker att det är en bra idé. 

Kommunerna positiva. 

Vad gör ni och vad har ni för utbildn 

Vad kan du (med en ålder av 68 år) utföra? 

vad spännande,kanske skulle hänga med. 

Vad är det för något, har inte samhället ett skydd etc. 
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Varför är det frivilligt..? tänk om ingen ställer upp vid kris? 

Vad är det? 

Vad är FRG för något? och jag upplyser den undrande. 

Vad är FRG? Intressant! 

Vilken fantastisk resurs 

Jag önskar mer information 

Övervägande positiva, speciellt om man berättar om grundutbildningen och om 
övningar man deltagit i. 
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14. Kan du tänka dig att rekommendera andra att gå med? 

 

  Procent Antal 

Ja 98,2% 224 

Nej 1,8% 4 

Svarande 228 

Inget svar 7 
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15. Vad tror du inverkar på det ibland låga intresset av att engagera sig i 
FRG? 

 

  Pro
cen
t 

Ant
al 

Låg kännedom om FRG 84,
2%

19
2

FRG:s krav på att delta med generell krishanteringsförmåga – och därmed 
att det inte räcker med enbart den egna organisationens specialkunskaper 

och intresse 

6,1
%

14

Det finns frivilligorganisationer som inte är så positivt inställda 22,
8%

52

Brist på tid 71,
5%

16
3

Långa avstånd till övningar och insatser 7,5
%

17

För låg ersättning 15,
8%

36

Är inte tillräckligt intresserad 34,
2%

78

FRG har för låg status 27,
2%

62

Svårt att få ledigt från arbete 27,
2%

62

Vill ej vara borta från familjen för mycket 34,
2%

78

Annat 12,
3%

28

Svarande 22
8

Inget svar 7
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16. Ålder 

 

  Procent Antal 

18 - 30 år 5,5% 21

31 - 45 år 17,3% 66

46 - 60 år 36% 137

61 år eller äldre 41,2% 157

Svarande 381

Inget svar 5
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17. Kön 

 

  Procent Antal 

Kvinna 48,8% 186

Man 51,2% 195

Svarande 381

Inget svar 5
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18. Något övrigt du vill tillägga? 

 

Svar 

2 av frågorna passar inte för Flen Vi har nyss startat (2010), intresset bland 
allmänhet och våra egna medlemmar att vara med i FRG Flen har varit stort. Andra 
Frivilliga försvarsorg: Har varit stort motstånd i Regionala FOS. Som FRG-ansvarig 
har jag nu kontaktat de andra organisationerna på regional nivå för att få kontakt 
med deras eventuella medlemmar som är bosatta i Flen. Vår ambition är absolut att 
få med de andra Friv.Försvarsorg. 

Lisbeth Brevig FRG-Ansvarig, Ordf CFF Flen 

Aktivitetsgraden kunde varit högre om man fått bättre information och tydligare 
ledarskap. 

Alla frivilligorganisationer behövs under FRG 

Andra frivilligorganisationer har svårt att komma fram gentemot 
Civilförsvarsförbundet. 

Känns ibland som Civilförsvarsförbundet har ensamrätt på FRG 

Att berörda myndigheter och Stat inte backar upp iden om FRG tillräckligt och inte 
driver modellen framåt på ett engagerat och ekonomiskt sätt. 

Känslan är att man inom Stat och MSB inte är intresserad av frivilligheten över 
huvudtaget och vill städa bort den helt. det finns även kommuner som inte visa 
något intresse för FRG. 

Att skydda och hjälpa landets innevånare och besökare är inte bara en egen 
kommunal angelägenhet utan måste backas upp på en Nationell nivå. Det är fel att 
beroende i vilken kommun man bor och verkar, är avgör vilket stöd man som 
medborgare kan få vid en allvarlig händelse. 

Det är fel att man ger undermåliga stöd till Frivilliggrupper som finns för att skydda 
och hjälpa landats medborgare och besökare kris och nödläge. 

Som det är nu så råder det en huggsexa mellan alla forna frivilliga 
försvarsföreningar, alla slåss för sin överlevnad och man tittar snett på varandra i 
stället för att jobba mot ett gemensamt mål så som FRG. 

 

Att Kommunen och Räddningstjänsten inser vilken resurs FRG är. 

Av personliga skäl har jag inte kunnat fortsätta som aktiv men jag tycker självklart 
att det är en viktig samhällsfunktion. 

Behövs en barnorganisation till småbarnsföräldrar som vill vara med.  
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Lottorna hade en egen barnlotta som var utbildad och fick ersättning från Kansliet 
Lottorna i Stockholm vid tjänstgöring. Något att fundera över, vi funderar i 
Staffanstorp. 

Bor i Botkyrka men är med i Haninge Civilförsvarsförening. 

Bra att det nu tydliggörs att Civilförsvarsförbundet är huvudman för FRG-
utbildningar och att det inte är medlemstvång i civil för att delta i FRG. 

Bra med en undersökning om hur FRG används i kommunerna och den enskilda 
individens uppfattning av utbildningen i FRG. 

civil/ FRG måste synas och höras mera i kommunerna och större krav på dessa. 

civilförsvaret syns för lite i media  många vet inte vad det är  och vad man sysslar 
med i civilförsvarsförbundet 

Civilförsvarsförbundet måste få MSB att tillskjuta medel så fortbildning/övning av 
ansvariga och ledare kan ske 

Civilförsvarsförbundet måste låta andra frivilligorganisationer verka inom ramen för 
FRG och inte som i Skåne försöka ha monopol på verksamheten. Andra frivilligorg 
har dessutom mer verksamhet och bättre utbildning. 

Byt samordningsansvarig i Skåne. 

De FRG-övningar, skarpa och andra som jag deltagit i har varit ok, varken 
övervägande bra eller dåliga. 

Det behövs pengar till utbildningar både centralt och regionalt. Utan medel får vi en 
sämre 

FRG. Det fungerar bra på lokal nivå från distriktet får vi inget stöd. 

Det blev aldrig någon uppföljning. 

Det borde finnas en samstämmighet i informationen till  blivande FRG-medlemmar 
och de som anser sig veta hur det fungerar. Så är inte fallet, man säljer in 
konceptet med för hårda "hela" händer. 

Är själv medlem i skapargruppen för FRG Halland och har sett och hört de 
tveksamma marknadsföringar som förekommer. I många fall anser 
"marknadsförarna" att de lokala FRG-grupperna kan agera på egen hand. 
Försäkringsåtaganden finns inte med i vokabulären. 

Framför allt borde en klar och koncis diskussion göras med respektive säkerhets-
samordnare ute i kommunerna, där man håller sig till et gemensamt manus. 

Det går ut information i lokalpressen vid FRG -utbildning. Tillströmningen har varit 
tillfredställande vid varje utbildning. Beläggningskvoten är 90% av målet för 
närvarande. Vi har en deltagande lotta i nuvarande utbildningsgrp. Vid larm, skall de 
ha dubbla avtal,som ställer till prioritering.Jag förordar ett avtal.Staten kan gott 
skjuta till mer medel med den kompetens som fins i organisation,för 
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vidareutbildning och övningar samt utrustning. 

Det har tyvärr aldrig varit möjligt att vara aktiv inom FRG i Stockholms stad, trots 
att vi som utbildats försökt många gånger. 

Det räcker inte med larmövningar UT OCH JOBBA med praktiska övningar prova på 
känn på. ÖVA ÖVA ÖVA så att alla kan känna att är en aktiv kugge i FRG 

Det var jag som utbildade den första FRG Gruppen i Lerum 

det vore trevligt att få en uppföljning av den stora övningen på Arlanda för ett år 
sedan vilket var i min mening helt otroligt dåligt genomfört där jag deltog som 
statist. kan bara tillägga att det var tur att det inte var alvar. 

Det är det bästa och roligaste frivilligorganisation som jag har varit engagerad i 
toppenbra kamratskap 

roliga och mycket lärande övningar / kurser.En toppen organisation. 

Ha en fortsatt trevlig dag. 

Det är helt avgörande att vi kan informera/utbilda i skolan utan kostnad för 
skolorna. Centrala pengar krävs befolkningens förmåga att klara svåra situationer är 
helt på väg bort efter vpl-systemets avskaffande. Detta gäller kanske inte FRG men 
förmågan att klara sig själv rent allmänt. 

Det är viktigt att ha klara och tydliga instruktioner om uppgifter som ingår i FRG och 
ha tydliga mål från kommunen.  Det ska kännas värdefull och betydelsefull att vara 
inom FRG. 

Det är viktigt att medlemmar få veta vilka mål FRG har att uppfylla och vad 
förväntningar kommunen och andra aktörer har av FRG 

Det är viktigt att kommunen är positivt inställd till FRG, och förstår att en FRG - 
grupp kan göra skillnad i ett skarpt läge. 

Det är viktigt att man känner förtroende och har rätt ledare som kan entusiasmera 
alla medlemmar och att man träffas regelbundet. 

Efter genomförd utbildning har jag varit på en uppföljning. Möjlighet har funnits att 
delta i pågående FRG utbildning men jag tycker man skulle ha någon form av 
repetition eller uppföljning minst en gång per år. Tycker att man tappar både 
kunskap och intresse om det inte underhålls. 

Efter utbildningen skulle vi placeras in i olika områden, men det hände ingenting. 
Därav mitt svar att jag inte har varit aktiv och endast fått utbildning (som var 
mycket bra tack vare Gunborg Johansson) 

Eftersom det inte hände så mycket och kommunen var ytterst svalt inställd till FRG 
så tappade jag sugen och är inte längre intresserad av att vara med. Eftersom jag 
dessutom är aktiv i Hemvärnet är jag osäker om jag får vara med. Men jag tycker 
att det är viktigt med FRG och hoppas att det kan bli fart på Halmstads FRG! 

74 
 



En del knäppa frågor som inte stämde med vad jag svarat innan! Varför är du inte 
aktiv? Men det är jag ju, jätteaktiv! "Min organisation"- vet ni vilken den är? Det är 
Lottorna, och så är jag även medlem i FRO, CrisCom, FPF, Röda Korset och 
Civilförsvarsföreningen, där jag är ordförande, och aktiv för att styra FRG. Men MIN 
organisation är Lottorna. Och det dåliga intresset - det är ju jättestort intresse, så 
det går inte att svara på den frågan... Märklig undersökning. 

En viktig funktion i samhället.  Beredskap ger ett tryggare samhälle! 

engagemanget hade ökat i gruppen om kommunen lagt lite tid och resurser på lokal 
o förråd. 

att släpa föråldrade reservkraftverk 2 våningar upp via spiraltrappor pga att det 
saknas vettiga utrymmen är INTE motiverande... 

Enkäten kom till föreningen så är det föreningens ålder och kön mm eller är det 
någon person som det avser? 

Erfarenheten visar att de tär otroligt stora skillnader mellan kommuner och städer. 
Lokala anpassningar är nödvändiga. Lika stor skillnad är FRGs och Civils status i 
olika regioner. Civil borde ta på sig "Ledarhatten" och driva frivilligrörelsen framåt i 
de olika kommunerna. 

Ett bra samarbete och engagemang mellan frivilligorganisationerna i kommunen 

Finns en risk när lokala civilförsvarsföreningen inte tänker på att det i FRG finns 
personer som inte är med i lokala "civil" inte får tillräcklig FRG information, utan info 
går ut med i meddelande (tidning) i den egna civil org. om t.ex "civil" kurser som 
kan vara bra för FRG medlemmar. Och vid möten och övningar är det mycket prat 
utifrån den lokala civilföreningen utan att tänka på att FRG inte är = lokala 
civilföreningen. 

Fler män behövs i FRG-grupperna. 

Fler utbildningar inom olika områden knutna till insatsområdet. Lår FRG ledare få 
polismans befogenhet under tjänsteutövning. Vid krissituationer. Större samarbete 
mellan Hemvärnet och Civil Idag Idag ser Hemvärnet FRG som något fult som är i 
vägen och tar resurser från dem. Arme materiel. 

Flera övningar som ger en bra grund för FRG. 

Kommunen måste bli mer aktiv i att nyttja FRG som den resurs den är, kanske inte 
bara i svåra kriser, utan som hjälp och stöd. Använd delar av FRG för ekonomisk 
vinning och se till att FRG skiftar medlemmar som deltager. 

FRG behövs inom Stockholm stad! 

FRG borde samlas runt vissa nationella riktlinjer så att den utbildade som flyttar inte 
måste lära om allt på nytt på nya orten. Om alla grupper registrerar frivilliga och 
sätter upp informationspunkt på samma sätt blir FRG mer solitt i landet. 

FRG har låg status inom Civil. För stor fokus på instruktörerna. Mitt distrikt satsar 
200 000 kronor på att fortbilda intruktörerna på resor utomlands innevarande år 
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medan inte ett öre har gått till de som sliter med FRG till vardags. Inte konstigt att 
folk inte orkar eller tappar sugen när ingen varken på distrikt nivå eller centralnivå 
satsar på oss. Som FRG ansvarig lägger du ner mellan 10-30 timmar i veckan 
oavlönat utan att förbundet tar tillvara på våra erfarenheter och tankar!!! 

För att rekrytera, måste vi synas. Genom medians alla möjligheter. Kommunala 
reklambroschyrer och ökad vilja att använda oss i skarpa lägen, då vi syns och 
förknippas med den hjälp vi kan ge. Att få mer pengar till kläder och material där 
logga finns, enhetligt i landet, då frågar folk vad vi är/gör. 

Ev. ersättning, och inte allt frivilligt, skulle säkert göra ork och tid till en resurs i 
stället för en ursäkt att inte vara med. Idag är det inte många som gör ngt gratis. 
Sådant har samhället blivit. 

Ex: "Kommunens folk har höga löner, så varför skall jag göra ngt gratis".....på ledig 
tid....!!!! Citat. 

 

Genom den verkande Generalsekreterares och Regional influens i / från 
Hallstahammar märkliga attityder avseende makt och dess bas samt det egentliga 
syftet med ett Civilförsvar  är jag inte längre intresserad av att medverka i 
Civilförsvarsförbundet. Som tur är finns vettiga människor i Uppsala och i MSB, som 
har formell kraft och mod att finna andra vägar. Civilförsvaret är dött, leve 
Civilförsvaret. 

Genomför avtal med polisenheterna i resp kommun på samma sätt som med 
räddningstjänsten.  

Ökar chanserna att få komma ut på uppdrag samt statusen på FRG. 

Hade önskat att Karlskrona kommun kunde se FRG som en resurs att ta hjälp av, 
något de tyvärr inte gör idag. Det framgick mycket tydligt under utbildningen då 
kommunens krissamordnare var där och informerade. Kändes ju inte särskilt 
uppmuntrande. Hade också önskat mer samarbete mellan frivilligorganisationerna i 
regionen.Något som idag upplevs tämligen obefintligt. Tyvärr pinkar alla in sina 
egna revir vilket inte känns så produktivt. 

Hade önskat att man satsat även på team-gruppbildning av den utbildningsgrupp 
jag ingick. samt att vi gjort en bättre presentation av medlemmarna så man kunde 
ta till vara vars och ens specialitet-utbildning-erfarenhet. ( Nu försvann den ena 
kvinnan efter den andra) upplevde att största fokus lades på samband-
kommunikation. 

Har inte hunnit vara med på saker än 

Har med flera frivilliga organisationer i vår FRG 

Har presenterat FRG för kommunfullmäktige den 20 september, och väntar på svar. 
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Har saknat såväl övningar som skarpa lägen där man kan få känna att man bidragit 
med något. 

Har tidigare varit med i FRO och Hemvärnet 

Hoppade av som FRG ansvarig för jag inte riktigt såg någon röd tråd i uppdraget, 
svårt att sälja in hos kommunen som inte tog detta på allvar enligt min uppfattning. 

Fick även i samma veva förmånen att starta en sjöräddningsstation istället, vilket 
tog över mitt intresse. 

I Vimmerby finns det ingen FRG-grupp, Jag är Ordf. i Distrikt Kalmar och har besökt 
Fullmäktige i Vimmerby tillsammans med verksamhetsledaren. Politikerna bollade 
frågan till Räddningschefen, men frågan finns hos honom, men det verkar inte vara 
något intresse av detta. Jag tror att politikerna lyssnar på räddningschefen och då 
kommer det inte att bli någon grupp. 

Inte för stunden, men skulle va bra med lite mer information/uppdateringsträffar 
samt informationmail för redan utbildade, mer förslag på kurser och vad jag kan 
göra mer och till vem etc. 

Inte på direkten. 

Intresserad av bandvagnsutbildning 

Ja det kan man säga, mycket snack men liten verkstad i Trollhättans CFF. 

Har haft ngn enstaka utbildning men tycker det sköts väldigt dåligt ifrån CFF. 

Händer ju typ en utb. per år, tycker det är skamligt med tanke på att de får bidrag 
från Trollhättans Stad för att ha en FRG, CFF Trollhättan har ju inte ens avtal med 
kommunen.... 

Jaa Här nere är det en grupp för inbördes beundran som väljer in "Jaaa " säger att 
sitta med i styrelse och vi är ett fåtal utbildade "instruktörer" i Göteborg. Jag  har 
tröttnat när jag inte får någon respons på att få arbetsredskap ex dator för att ha 
när jag skall ut och hålla kurser... lovas mycket men händer inget ...mycket snack 
och lite verkstad...jag vart tillfrågad av  en Lotta där jag tidigare varit aktiv...vilket 
jag starkt funderar på att bli igen och gå ur både FRG,Civilförsvar har tröttnat för 
länge sedan... får ingen positiv energi utav det ....Har föreslagit en hel del saker 
men pratar till en vägg ..Kommer ev engagera mig i någon annan frivillig 
organisation ex Röda kors där jag förhoppningsvis känner mig uppskattad och 
behövd..ska på ett seminarium där 18 okt...FRG ....FRG och Civil borde ha 
människor utan prestige och inbördes beundran det är en samhällsnyttig 
organisation  där det handlar om att hjälpa och förebygga ,upplysa stödja, inte 
"arvode" som  det är för vissa" som finns inom FRG;   Vänliga hälsningar 

Jag /vi tror att problemen med kommunen kommer att lösa sig inom kort. 

Jag förstår inte frågan om aktivt medverkande i FRG. Jag är utbildad i FRG är aktiv 
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på övningar men har aldrig varit inkallad på uppdrag 

jag har utbildning i hantering av nöt samt djursjukvård: häst samt smådjur via 
Svenska Blå Stjärnan 

Jag har varit allvarligt sjuk 2004-2008.Förhoppningsvis kan man komma tillbaka 

Jag saknar ett proffsigt marknadsföringsmaterial om FRG. 

Inte bara broschyr och OH utan framförallt digitalt. 

Detta material skulle också kunna kompletteras med lokal information. 

Vad gör förbundets utbildningsavd i detta ärende?? 

Jag ska försöka starta FRG i kommunen. 

Jag skulle vilja vara mer aktiv men vet inte hur. Dessutom skulle jag gärna vilja att 
HLR kurserna gavs oftare så att man inte glömmer bort. 

Jag tror att det är bättre om man kan förena Akutgruppen med FRG,s åtagande så 
att de som är med i FRG har någon meningsfull sysselsättning. 

Jag tycker att man borde skaffa mer engagerade ledare och kanske tom föryngra 
ledningen kommunalt så att man får ett större intresse till nya medlemmar, just nu 
känns det väldigt gammalt och trist som ungdom att komma med. Trots enorm 
kompetens och ledarförmåga som finns bland yngre förmågor 

Jag uppfattar de första frågorna som att det förutsätts att jag kom till cff/FRG från 
någon annan frivillig försvarsorganisation t ex FAK. Jag kom in från gatan.... Vidare 
undrar jag vad ny kunskap förväntas av enkäten. Vilka svar söker ni? Möjligen beror 
det på att jag inte ser 

"the big pic". Jag har av allmänna medel kostats på en rejäl, nyttig och bra 
utbildning inom FRG. Men sedan blev det inte mycket mer. Ser inte bra ut, kedjan 
brast då det skulle omsättas i verkligheten. Något frustrerande... 

Hälsningar Stefan Martinson, fd en av flera FRG-ansvariga i Örebro, 070-637 19 64 

jag vill gärna se mer reklam om FRG för att dra folket för att bli FRG 

Jag vill veta resultatet av undersökningen 

Jag är utbildad FRG-ansvarig och FRG-ledare i en kommun som ber CFF-Haninge att 
utbilda 30 personer i grundkursen för FRG, MEN de vill inte teckna avtal med oss 
utbildade. Jag tycker att det verkar vara som att träna torrsim utan att ämna fylla 
bassängen med vatten. 

Jag önskar mer aktivitet från kommunens sida. De är ju kunder! 

Kommunen för ointresserad 

Kommunen var inte intresserad av någon hjälp. De hade så mycket som de 
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behövde. 

Kommunen verkar inte ställa några krav på FRG. Verkar leva eget liv 

Kommunen är ljum när det gäller FRG 

Kommunerna borde satsa mera på FRG. MSB skall inte vara en myndighet som 
splittrar verksamheten genom att ge pengar till olika frivilligorganisationer och ber 
dom starta upp liknande verksamhet som FRG när den verksamheten redan finns. 

kravet att vara med i civilförsvarsföreningen tilltalar kanske inte alla. Ibörjan var 
inte FRG det samma som Civilförsvarsförbundet. 

Känns idag som att det är väldigt individuellt från kommun till kommun både hur 
mycket man satsar och vad man vill ha för hjälp av FRG. Det är idag fler skillnader 
än likheter mellan grupper i olika delar av landet när det gäller upplägg, materiel, 
mm. Detta bör ses över för att FRG ska överleva. För övrigt tycker jag att det är en 
bra tanke och fler skulle engagera sig om statusen höjdes. 

Låg (obefintlig) aktivitet i kommunens övriga frivilligorganisationer. Den org. som 
har aktivitet var blygsamt intresserad. 

Med min bakgrund som hemvärnsman i 25 år i Sollentuna hemvärnskompani, de 
sista 10 åren som stf kompanichef, kändes det rätt och riktigt att engagera mig i 
FRG när jag blev hemvärnsveteran år 2006. 

Efter FRG-grundkurs 2007 gick jag FRG-ansvarigkurs 2008 och var därefter FRG-
ansvarig i ca 2 år. 

Trappade ner till FRG-ledare efter FRG-ledarkurs 2010 med placering i kommunens 
krisledningsstab, vilket passar mig alldeles utmärkt med tanke på ålder och fysisk 
kondition. 

Mer intresse av den lokala verksamheten skulle önskas från centralt håll.  Verkar 
inte intresserade om FRG är aktiv eller inte och om man varit i skarpa lägen eller 
inte. 

Mer övningar i skog och mark, gärna i form av överlevnadsövningar. Bra med 
samövningar mellan flera kommuner. 

mkt bra utbildning men arbetar heltid svårt att medverka vissa tider 

Mycket intressant, allmänbildande, samhällsnyttig utbildning som FRG erbjuder 

Nej 

Nej 

nej 

nej 

Nej. 
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Ni skriver i mailet:  

"Civilförsvarsförbundet har själva bemannat en stor del av gruppernas befattningar" 

I mitt fall var det så att när jag deltog i FRG-utbildningen fick jag beskedet att man 
måste vara medlem i en frivilligorganisation, vilket jag inte var. Jag valde Civ försv 
därför att de flesta övriga i gruppen var det. Processen gick i omvänd ordning alltså. 

nonchalant ledare, som särskiljer ,vill bara ha jasägare 

Norrköpings kommun behöver en spark i arslet, vi FRG:are är doldisar med 
förmodligen  villje. 

Nytänkande och förnyelse borde finnas. Vi har en ny generation som är intresserade 
av krishantering och av ideellt arbete anser jag. Men vi dödar intresset med att 
försöka göra utbildningarna för breda och på så sätt för dåliga. Resultatet är lite 
information om massa saker men inget konkret. Jag anser att utbildningen för FRG 
skiljer sig för mycket från vad det faktiskt är vi förväntas göra. Lägg nivån lägre, 
fokusera inte bara på kriser, för vi kan inte förbereda oss för det. Jag tror att genom 
att göra fler mindre uppgifter är det lättaste sättet att förbereda sig för det stora.  

 

Något måste vara snett då flera FRG Ronneby-medl hoppat av...? 

Orsaken till mitt svar på frågan - har du varit aktivt medverkande i FRG - beror på 
att Södertälje kommun inte varit intresserade av att starta någon FRG grupp så det 
finns tyvärr inte någon sådan grupp här. 

Precisering av svaret på frågan hur jag tycker de skarpa insatser jag varit med på 
fungerat. 

Jag har varit med vid två skarpa insatser, efterforskningar på försvunna personer. 
Jag tycker att FRG vid båda insatserna gjort ett bra jobb, men jag tycker att 
framförallt vid den ena var den övergripande ledningen och tyvärr också resultatet 
av insatsen "skit"-dåligt. Det är tråkigt när många människor engagerar sig och vill 
göra ett bra jobb, och så gör ledningen en så dålig insats att alla springer runt som 
yra höns, i flera dygn innan den eftersökte hittas död. Det här var några år sedan 
och vid den andra insatsen jag var delaktig i var ledningen bättre, och det blev en 
lycklig utgång av vårt arbete, så jag hoppas det beror på en nivåhöjning av 
insatsledningen. 

Problem är att många som kommer och går kursen sedan tappar intresset efter ett 
tag, allt är ju frivilligt. Vi borde ha en plikt-samhällstjänst som går över hela landet 
på samma sätt. Min erfarenhet är att i landsbygd finns mycket större medvetenhet 
för att det kan hända saker och man är beredd att hjälpa på ett helt annat sätt än i 
storstäder där man förlitar sig på att samhället ska finnas där och hjälpa mig. 
Också...vid katastrofer vill många hjälpa till men då det saknas  utbildning och 
övning så är det kanske inte så mycket till hjälp. 

på frågan om att vara aktiv, kommunen har inte varit aktiv själva så inget har hänt 

och det har bara varit en träff efter jag blev klar, då råkade jag jobba, så aktiv har 
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det blivit 

Samhället totalt sett borde vara generösare till medel för inköp av utrustning samt 
till övningar då vi utan kostnad på fritid och med entusiasm ställer upp 

Sitter i kommunstyrelsen = krisledningsnämnd 

Som medlem och aktiv i både Civilförsvaret och Försvarsutbildarna ser jag att 
samarbetet mellan organisationerna  och rekrytering till FRG inte fungerar så bra 
som det skulle kunna. Finns en inneboende misstänksamhet mellan 
organisationerna som tyvärr ger negativa effekter. Medlemmar i Försvarsutbildarna 
har dessutom generellt mycket låg kunskap om vad FRG innebär. 

Startade FRG har varit FRG ansvarig. 

Tack för att undersökning görs. 

Hoppas att vi alla får ta del av resultatet 

Tidsbrist är anledningen till att jag inte varit aktiv 

Tror att man skulle kunna sprida FRG och dess innebörd lite mera via massmedia 
och TV 

Tror tyvärr att det är en allmän trend att folk inte orkar/vill engagera sig i 
föreningslivet. 

Trycka på de kommunala säkerhetssamordnarna att de får gratis utbildad FRG 
personal att klara av kriser i samhället, vi har utbildat 40st och det är dålig respons 
från kommunerna. 

Tråkigt att bara vara utbildad och att det inte varit några "övningar" eller skarpa 
lägen sedan dess. 

tycker det bra att nån ansvarig sätter igång nån aktivitet innan man bli ring röstig , 
o att repa visa utbildningar för att kunna känna sig mer säker  

tack i för hand  

naima bahnam johansson  

011-100666 

www.naimas.se 

Tycker nog att kommunen inte visar något större intresse av FRG, 

Får inte ta del av deras information till sina anställda. 

Tyckte att det var en mycket bra utbildning som så många som möjligt bör delta i. 
Man fick praktisk kunskap samt kunskap om viktiga samhällsfunktioner. Vet inte om 
denna utbildning körs i gymnasieskolorna om inte så bör man införa minst två 
utbildningsdagar för alla elever. 
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Utbildade mig i Göteborg, då fanns ingen FRG-grupp i min hemkommun Kungälv. 

Utbildningen har varit bra så här långt..... 

VARFÖR FICK INTE MSB KALLA FÖTTER EFTER MASAKERN I UTÖJA ?  Vem skall 
ställa upp med 

de fyra "H" -na ?  

 

BÄTTRE FÖRBEREDD ÄN EFTERKLOK ! 

p.s.  Hur går det med  elförsörjningen? Kärnkraftsverken står stilla och 
norrlandskablarna för smala. 

Varför nämns inte föreningarna utan bra förbundet .Utanföreningar inget förbund. 

Och organisera organisationer? andra frivilgföreningar verkar veta lite om detta och 
upplägget är ett svar på varför civilförsvarsföreningarna tappar medlemmar. 

Verksamheten i Ljungby verkar ligga nere på grund av interna stridigheter inom 
Civilförsvarsförbundet, vilket i förlängningen troligen kommer att innebära att FRG 
Ljungby självdör ????  Är verkligen Civilförsvarsförbundet rätt organisation att hålla i 
FRG ??? 

Vi behöver aktualiserad material för rekrytering och utbildning till exempel Första 
hjälpen-instruktörshandledningar som är inte äldre än två år, barn- och ungdoms-
anpassad utbildningsmaterial som är intressant. Vi behöver vara nyfiken hur andra 
organisationer utanför Sverige hanterar sina verksamheter (t.ex. England, Tyskland, 
Frankrike osv.)  

Civilförsvarsförbundet behöver mer egen utrustning för att vara oberoende av 
räddningstjänstens materiella resurser. Det betyder att vi kan öva intensivare 
oberoende av räddningstjänstens övningar. Vi måste öka vara verksamheter för att 
bli synlig för befolkningen. Professionell utrustning och professionell utbildning ska 
visa att vi är en organisation som är starkt och kompetent för att hantera kris-
situationer. 

Vi efterfrågas för sällan 

Vi har haft svårt att få kommunen att förstå att vi är en resurs och inte en 
belastning. Mycket arbete återstår innan vi har ett fungerande FRG i Halmstad 
kommun. 

Vi har ingen FRG i Hässleholms kommun. Beredskapssamordnaren (den förre) sade 
att det behövs inte. Vi fortsätter att bearbeta kommunledningen. Vi har haft kontakt 
med övriga frivilligorganisationer. Några av dem vill vara med i en organiserad FRG. 
Andra frivilligorganisationer ser det som att vi (Civilförsvarsförbundet) är inne och 
konkurerar med dem. De tror sig ha egen FRG. 

Vi har mycket kompetenta FRG ansvariga och vilket jag har mött på många andra 
orter också. En av de viktigaste delarna är att de har fått människorna i gruppen att 
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känna att de kan.  

Frg status behöver pushas upp så att fler människor ser legitimiteten i det. Många 
fler tar initiativ att ställa upp och vara involverade om de förstår vad det är och ser 
hur det kan användas mycket effektivt i deras egen kommun. 

 Lokalfrågan är ofta ett trubbel där kommuner borde gå in mer för att bidra till att 
det finns tillgängligt.  

Samarbete mellan kommun, räddningstjänst, polis, ambulans, 112, MSB, hemvärnet 
och samhällsfunktioner är viktiga för att få en högre kvalitet på FRG. att även 
involvera företagare genom information och möjligheter ökar chanserna till att få in 
människor med användbara kontakter i ett skarpläge.  

Skarpövning med kommun, få in information om FRG i skolor och på 
ungdomsplatser såsom föräldravandring och ungdomsgårdar, så får man även in 
organisatörer med framåtanda och kontaktnätverk bland föräldrar, lärare och vuxna 
ungdomar 

Vi ska finnas men får inte kosta. Vi finns på uppdrag av MSB, men kommunens 
ansvarige vill knappt veta av oss.  Vi ska vidareutbildas, tränas, hållas ajour hålla 
material men det får inte kosta! 

Vi utbildar o rekryterar för fullt samt bygger upp vår verksamhet och har lyckats få 
kommunerna intresserade av detta extremt bra gehör. 

Vi är en ny grupp som startats om för ca 1.5 år sedan så vi kommer förhoppningsvis 
att komma till användning 

Vill gärna vara mer aktiv i Frg men vet inte hur. 

Ånge kommun säger sig genom samarbetsavtal med Sundsvall- och Timrå 
kommuner inte behöva ha stöd av ett lokalt FRG. 

Är aktiv men ännu inte fått kläder , hur blir det då om det blir utryckning ska man 
ha sina privata kläder det ska ju ändå synas var vi kommer ifrån och vad vi sysslar 
med och varför och det har ju med säkerhet och behörighet att göra . 

Är dessutom medlem i FAK, Röda Korset. 
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BILAGA 6 
 

SVAR FRÅN ICKE FRG-UTBILDADE 

 
 

1. Vilken eller vilka funktioner har du inom din organisation? 

 

  Procent Antal 

Central funktionär i styrelse eller liknande 28,6% 18

Lokal funktionär i styrelse eller liknande 57,1% 36

Enbart medlem 31,7% 20

Svarande 63

Inget svar 0
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2. Vilken eller vilka var dina främsta drivkrafter till att gå med i din 
frivilligorganisation? 

 

  Proce
nt 

Ant
al 

Försvarsintresse 58,7
% 

37

Det ”materiella” fokus som representerar organisationens huvudsyfte (bil,
djur etc.)

28,6
% 

18

Aktiviteten (det man gör för huvudsyftet i organisationen) 38,1
% 

24

Att hjälpa till i samhället 65,1
% 

41

Familj/släkt var redan med eller gick med samtidigt 3,2% 2

Vän/vänner var redan med eller gick med samtidigt 4,8% 3

Annat 6,3% 4

Svarande 63

Inget svar 0
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3. Hur intresserad/engagerad är du av att följa problematik och utveckling 
rörande säkerhet och krisberedskap i samhället? 

 

  Procent Antal 

Mycket intresserad/engagerad 60,3% 38

Ganska intresserad/engagerad 38,1% 24

Inte särskilt intresserad/engagerad 1,6% 1

Inte alls 0% 0

Svarande 63

Inget svar 0
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4. Hur mycket berörs du av problem som kan uppstå akut i samhället så 
mycket att du själv kan tänka dig att bli engagerad? (Exempel på den typ av 
problem vi avser är olyckor, elavbrott, extrem kyla eller naturskador såsom 
storm och översvämning.) 

 

  Procent Antal 

I mycket stor utsträckning 47,6% 30

I ganska stor utsträckning 33,3% 21

I ganska liten utsträckning 19% 12

Inte alls 0% 0

Svarande 63

Inget svar 0
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5. Har du någon uppfattning om den kvalitet med vilken du tycker att FRG 
verkar ha fungerat? 

 

  Procent Antal 

Har inte hört talas om FRG tidigare 9,7% 6 

Har hört talas om FRG men har ingen uppfattning 45,2% 28 

Övervägande bra 27,4% 17 

Övervägande dåligt 17,7% 11 

Svarande 62 

Inget svar 1 
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6. På vilket eller vilka sätt anser du att uppfattningen om FRG skapas? 

 

  Procent Antal 

Vad man hör från andra som är medlemmar i FRG 28,6% 18

Vad man hör från andra som inte är medlemmar i FRG 7,9% 5

Vad man hör från den egna organisationen 58,7% 37

Vad man hört eller läser i media 39,7% 25

Utifrån egna erfarenheter 31,7% 20

Hur man själv antar att det är 9,5% 6

På annat sätt 6,3% 4

Svarande 63

Inget svar 0
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7. Av vilken eller vilka anledningar har du inte engagerat dig i FRG? 

 

  Procent Antal 

Trodde inte att jag tillhörde målgruppen 22,4% 13

Egna intressen 15,5% 9

Ålder 15,5% 9

Fysik 5,2% 3

Familjeförhållanden 3,4% 2

Ekonomiska förhållanden 0% 0

Uppfattning om FRG 15,5% 9

Annat 48,3% 28

Svarande 58

Inget svar 5
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8. Vad skulle betyda mycket för dig om du skulle fundera på att engagera 
dig i FRG? 

 

  Proce
nt 

Ant
al 

Bidra till samhällssäkerhet 77,4
%

48

Få använda mina specialkunskaper från tidigare utbildningar inom frivillig 
försvarsverksamhet 

62,9
%

39

Få vara utomhus mycket 8,1% 5

Intressanta arbetsuppgifter 30,6
%

19

Göra saker tillsammans med vänner 17,7
%

11

Bra extrainkomst 6,5% 4

Annat 9,7% 6

Svarande 62

Inget svar 1
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9. Skulle du kunna tänka dig att engagera dig i FRG i framtiden? 

 

  Procent Antal 

Ja, som FRG-ansvarig 19,4% 12 

Ja, som FRG stf ansvarig 14,5% 9 

Ja, som FRG-ledare 22,6% 14 

Ja, som FRG-medlem 54,8% 34 

Nej 22,6% 14 

Svarande 62 

Inget svar 1 
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10. Skulle sannolikheten att du blir engagerad i FRG öka om personer du 
känner också engagerade sig i FRG? 

 

  Procent Antal 

Ja 58,7% 37 

Nej 41,3% 26 

Svarande 63 

Inget svar 0 
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11. Finns det någon eller några personer i din närhet som du skulle kunna 
tänka dig diskutera ett engagemang i FRG med? 

 

  Procent Antal 

Ja 61,9% 39 

Nej 38,1% 24 

Svarande 63 

Inget svar 0 
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12. Om FRG inte uppfyller dina önskemål och tankar kring en organisation 
som engagerar frivilliga inom samhällets krisberedskap – vad vill du i så fall 
ha uppfyllt för att tänka dig att gå med? 

 

Svar 

Anledningen att jag ej kommer att engagera mig i FRG, är att jag lever i Norge. 
Kommer jag att göra något inom den civila krishanteringen så är det för att stötta 
Beredskapsetaten i Oslo kommune. 

Anser att civilförsvarsförbundet agerar utifrån eget vinstintresse. Egen erfarenhet 
från bla Oskarshamn, där vi utbildades, fick leg.  och sedan hände inte ett skit.. 

dessutom när högste ansvarig i landet går bakom ryggen på övriga 
försvarsorganisationer ang. medelstilldelning. Så skapar man inte förtroende för 
varandra. 

Att det inte kolliderar med mitt hv kontrakt 

Ett annat arbetsschema som passar . 

Jobbar enbart nätter. 

Gemensamma aktiviteter med bred representation från olika verksamheter 

Har anmält intresse, varit med i civilförsvarsförbundet, inte fått kallelse till möte. 
Har både ringt och skrivit till utbildningsansvarig centralt och regionalt. inte fått 
respons förstår inte varför. Det är Kalmar avdelningen Jag skriver om. 

Har tidigare varit med i FRG. 

Då FRG inte har någon ambition att ta vara på kompetenser och använda dem i 
"befattningar" finns i dagsläget inget intresse.  

Det finns mycket kompetenser inom frivilligorganisationerna som direkt skulle eller 
med viss vidareutbildning kunna utgöra stödfunktioner till kommunernas 

räddningstjänster vid större händelser. 

Utifrån kompetenser skulle stöd kunna ske inom ett stort antal områden. T ex 
transportera fordon, köra bandvagn, lägga slang, sköta pumpar, köra vatten, 
samband, avspärrning omhändertagande mm 

Tyvärr har många räddningstjänster en attityd att inte släppa in annan kompetens i 
sin organisation. Konkurrens med egen personal. 

FRG har på många ställen blivit mer en organisation "för händer och fötter" för 
räddningstjänsten.  

Det behövt klara riktlinjer från MSB gentemot kommunernas räddningstjänster då 
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det gäller FRG grupper, dess kompetenser och samverkan.  

Kvalitetssäkra organisationerna samt ställa krav på nytänkande inom 
räddningstjänsterna.  

MSB har de ekonomiska styrmedlen gentemot kommunerna.  

Sker ingen radikal förändring tycker jag att MSB ska lägga ner sitt engagemang i 
FRG och satsa pengarna där det ger samhället mer.  

Fristående länsresursgrupper eller någon motsvarande organisation som går att 
avropa av samhället liknande de nu planerade MTE grupperna.  

Civilförsvarsförbundet har skött det hela illa och inte alls i intention med de 
intentioner KBM gav 2006. Får intrycket att det mycket har gott ut på att rekrytera 
nya egna medlemmar och binda upp uppdrag mot egen organisation. 

 

Hej! Jag är Kårchef i FAK , då vi i FAK skall bilda en grupp för transporter i 
grisläge,och där jag håller i utbildningar så är jag knuten till denna enheten inom 
Fak . På sikt kommer nog  

FRG grupperna i komunerna o civilförsvarsförbundet o FAK ,Bilkåren , FMSK , att 
arbeta tillsammans . 

Ingen uppfattning 

Jag ingår en hemvärnsbataljonsstab och räknar med att kunna göra min 
samhällsinsats i den rollen. FRG (eller RRG) är inget alternativ för mig i dag. 

Jag är hemvärnsbataljonschef och utifrån min kännedom om FRG så har jag en 
uppfattning att vi konkurerar - i vart fall - om ett antal olika befattningshavare som 
vid insats kan medföra att den ena eller andra organisationen drabbas. 

Vi i hv har normalt inga ersättningar - bortsett om vi inkallas med stöd av tex 
Räddningstjänstlagen då vi har ersättning enligt deltidsbrandmannaavtalet. 

Om jag inte längre gör ngn verksamhet i HV kan jag tänkta mig FRG - för utöver de 
två nämnda org ser jag inte möjligheten till engagemang id dagsläget - vid ev 
insatser 

Jag är med i FRG som stf ansvarig och har byggt upp FRG i Jönköpings kommun 
tillsammans med Civfb ansvarige i Jönköping och Bilkåren samt brukshundsklubben. 

Kommunernas dåliga engagemang 

Större samordning mellan frivilligorganisationerna 

Tillhör FAK, det räcker 

Tveksam 
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Är redan med i en FRG-grupp. 
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13. Ålder 

 

  Procent Antal 

18 - 30 år 8,1% 5

31 - 45 år 12,9% 8

46 - 60 år 29% 18

61 år eller äldre 50% 31

Svarande 62

Inget svar 1
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14. Kön 

 

  Procent Antal 

Kvinna 4,8% 3

Man 95,2% 60

Svarande 63

Inget svar 0

 

 

 

 
 

15. Är det något övrigt som du vill tillägga? 

 

Svar 

Anledningen att jag ej kommer att engagera mig i FRG, är att jag lever i Norge. 
Kommer jag att göra något inom den civila krishanteringen så är det för att stötta 
Beredskapsetaten i Oslo kommune. Där jag känner flera personer i ledningen. 

Anledningen till att jag inte är intresserad av FRG är att FAK som jag tillhör har eget 
avtal med MSB om MTE grupper. För övrigt kan jag tillägga att jag  och några andra 
FAK:are var med i en FRG grupp som startades i Karlstad men man valde att inte 
utnyttja våra specialkunskaper utan satte oss på helt andra uppgifter. När vi 
påtalade detta blev FRG ansvarig sur och sedan dess har vi inte hört något från 
dom. 
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Arbetar som Stf Insats kompanichef i nuläget. En stor del av engagemanget bygger 
på viljan att göra en insats när det behövs. Har varit MIC vid några tillfällen. Har 
god kunskap om räddningstjänsten mm. Kan ev. komma att ändra mitt 
engagemang i försvaret där jag är kontrakterad till 13 dygn/år. 

Eftersom jag redan har en krigsbefattning som innebär ett arbete med 
kärnkraftsberedskapen är i nuläget inte FRG/RRG aktuellt 

Fråga 7 Är inte relevant mot Fråga 6 

För närvarande är jag Kårchef inom FAK-E län och aktiv som bandvagnsinstruktör 
och har kontrakt med Svenska Kraftnät. Vi jobbar i nära samarbete med MSB för att 
öka beredskapen i hela landet. Har deltagit i lokala FRG-gruppen vid ett fåtal 
tillfällen. 

Förtroende skapande åtgärder behövs. FRG i Kalmar län har hela tiden motarbetats 
av förre landshövdingen Sven L. I princip har inte övriga frivilliga försvarsorg. varit 
intressanta. TACK för ordet. 

Har gått ur civilförsvarsförbundet,p g a ointresse från ledning att lyssna och ta hand 
om folk som är intresserade. Det känns som om vissa inte vill släppa in andra. Är 
utbildningsansvarig  och instruktör i flera friv org. Tycker ansvariga skall titta vad 
det finns för folk på vissa poster BYT UT! Jag är villig att hjälpa till. Hoppas att jag 
får svar nästa ggn jag mejlar eller skriver till Jan eller damen i Blekinge. Med vänlig 
hälsning Olle Wribe i Kalmar 

Jag har uppfattat det som att man inte kan ingå i en FRG-grupp om man har avtal 
med Hemvärnet – stämmer det? 

Med förhoppning om en snar förändring av FRG´s uppdrag samt diskussioner med 
kommunala företrädare att det blir en reell stödfunktion till landets 
räddningstjänster där frivilligorganisationernas olika kompetenser utnyttjas fullt ut. 

Som jag angav är jag en av de som byggt upp FRG i Jönköpings kommun och har 
uppdrag för kommunen samt centralt i vår organisation FAK som 
utbildningsansvarig inom FRG, 

MTE Motor och Transportenheter för MSB 

Vad hände med idén om "Kompetenspooler"? 

Vi behövs som en resurs i samhället . 

Vi började utbilda folk inom FRG för 5-6 år sedan men sedan slutade det komma 
kallelser och allt blev tyst 

Vi har erbjudit våra tjänster, men fick besked att detta klarade 
civilförsvarsförbundet själva!!!!!!!! 

Vissa "FRG-grupper" kanske kan/skall vara nationella beroende på inriktning, 
förmågor och kompetens? 
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Är med i Hemvärnet som används som resurs. 
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