
Volontärbyrån hjälper människor och ideella 
organisationer att hitta varandra. 
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Berätta om något 
som gjort dig glad



Ideellt engagemang

Ömse-
sidigt

Frivilligt
Obetalt



Motiv till engagemang
Göra 

skillnad

Förverkliga 
sig själv

Ideellt 
engagemang



Upplever du att många 
människor vill engagera 

sig ideellt?



Ideellt engagemang i Sverige

9 av 10 är medlem i minst en förening

240 000 organisationer



Engagemang och tid



Varför engagerar sig 
människor ideellt?



Berätta om 
en passion du har



Varför ideellt engagemang?



Olika sätt att engagera sig



Rita en kurva som visar hur ditt 
engagemang sett ut över tid
Prata 2 & 2
Försök hitta gemensamma faktorer för vad 
som ökar engagemang och vad som 
hindrar det. 

Engagemangskurva



Det viktigaste vid engagemang



Vad är viktigt för dig?
Vad driver dig?
Vad gör dig riktigt glad?
Om du har gjort något riktigt bra och skulle få 
feedback/uppskattning, hur skulle du vilja ha det? 

Skapa dig en bild av dina 
och andras drivkrafter



Fem sätt att uppmuntra 
människors motivation



Berätta en historia om ett 
pinsamt ögonblick



1. Vad vill jag göra?
– Lust och intresse

2. Vad kan jag göra och hur?
– Förutsättningar för mitt engagemang
– Tid, hur jag kan engagera mig

3. Vad vill jag själv få tillbaka?
– Minska världens fattigdom, lära mig nya saker

Volontärens tre frågor



Tre kom ihåg för framtiden

Engagemang är en färskvara – det jag vill 
göra vill jag göra här och nu

Många människor vill engagera sig men 
vet inte hur – hjälp dem att hitta rätt

Människor vill veta varför deras insats är 
viktig – vad är de med och bidrar till



Tack! 
Mer information eller fler frågor?

Besök oss på; www.volontarbyran.org

Inspireras och hämta kunskap på; 
http://www.volontarbyran.org/sida/kunskapsbanken

Kontakta oss; 
0771-24 14 00, info@volontarbyran.org
Marita Ghafouri marita.ghafouri@volontarbyran.org

http://www.volontarbyran.org/
http://www.volontarbyran.org/sida/kunskapsbanken
mailto:info@volontarbyran.org
mailto:marita.klasson@volontarbyran.org


Berätta om ett ögonblick 
som du alltid kommer att 

minnas


