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Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att ta reda på vilka faktorer som motiverar individer till att 

arbeta utan någon monetär ersättning, alltså ideellt. Frågeställningarna i studien är följande: 

“vilka faktorer motiverar individer till att arbeta ideellt inom idrottsorganisationer?” samt 

“påverkar en individs uppväxt viljan att delta i ideell verksamhet?” 

 

Populationen i studien är människor som arbetar ideellt inom idrottsorganisationer. De teorier 

som används i studien är Herzbergs tvåfaktormodell, Maslows behovshierarki, teorier om inre 

och yttre motivation samt tidigare studier om det ideella arbetets betydelse. För att svara på 

frågeställningarna så har en kvalitativ metod använts med intervjuer som 

datainsamlingsteknik. Intervjuerna var halvstrukturerade. 

 

Studiens resultat pekar på att det som motiverar individerna i studien till att arbeta ideellt var 

att det ideella arbetet bidrar med en möjlighet till att få slappna av från vardagen. Familjen var 

också en central motivation för flera av respondenterna, vilket innebär att de var med i 

organisationen då de hade barn som var verksamma i föreningen. En annan faktor som var 

motiverande för deltagarna i studien var känslan av samhörighet och de sociala kontakter som 

bildas tack vare det ideella arbetet. Respondenterna upplevde också att uppskattningen de fick 

tack vare arbetet de gjorde var motiverande.  

 

Nyckelord: kvalitativ metod, ideellt arbete, intervjuer, motivation  
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1. Inledning 

Enligt Statistiska centralbyrån fanns det år 2009 930000 ideellt arbetande personer i Sverige 

och detta motsvarar cirka 53000 heltidsarbetande personer (Statistiska centralbyrån 2011). 

Ideellt arbete innebär att någon engagerar sig i en organisation utan att ha något krav på att få 

en monetär ersättning för dennes arbete. Det är alltså nästan en miljon svenskar som väljer att 

tillbringa en stor del av sin fritid på att arbeta utan någon form av monetär ersättning.  

 

Studier visar på att pengar är en stor drivkraft till att människor arbetar och att detta ses som 

en stor motivation, en av de viktigaste (Rynes et al 2004 s. 391). Detta blir motsägelsefullt när 

man ser siffrorna på antalet frivilligt arbetande i Sverige och det leder mig till en fundering 

kring vad som gör att man vill arbeta utan lön. 

 

Den här undersökningen kommer att handla om vad som motiverar människor till att arbeta 

utan krav på någon ekonomisk ersättning. Jag har valt att inrikta mig på detta då jag själv har 

varit aktiv i en idrottsförening och i och med detta fått upp ögonen för hur många människor 

det är som gladeligen ställer upp när det behövs hjälp i olika former. Undersökningen 

kommer försöka förklara vad som driver människor till att arbeta ideellt i idrottsföreningar. 

 

Detta är ett intressant område att undersöka då det kan leda till en ökad förståelse inte bara för 

ideella organisationer utan även för vinstdrivande företag. En ökad förståelse i vad som driver 

människor till att arbeta. Att få en större inblick i vad som är motiverande för arbetstagarna 

kan kanske leda till att arbetsgivare ser till att dessa motiverande faktorer är tillfredsställda 

vilket i sin tur kan leda till en bättre trivsel på arbetsplatser. Som Herzberg (1959 s. 6) säger 

så är en av de viktigaste anledningarna till att göra undersökningar om arbetarnas moral och 

motivation att besvara frågan “Vad vill arbetaren ha från sitt jobb?”. Att få ett svar på den 

frågan kan leda företag till att lättare kunna motivera sina anställda. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på vad som driver människor till att arbete 

ideellt, att förklara vad som motiverar individer när en monetär ersättning inte är aktuell. För 

att uppfylla detta syfte kommer följande frågeställningar att besvaras: 

 

● Vilka faktorer motiverar individer till att arbeta ideellt inom idrottsorganisationer? 

● Påverkar en individs uppväxt viljan att delta i ideell verksamhet? 

1.2 Disposition 

Den här uppsatsen kommer vara uppdelad i olika kapitel där man kan följa de olika 

processerna i undersökningen. Efter inledningskapitlet följer ett kapitel där den teoretiska 

referensramen i arbetet kommer att beskrivas närmare för att ge en inblick i vad som kommer 

användas för att studera det insamlade materialet. I kapitel tre kommer mitt val av metod att 
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beskrivas. Under detta kapitel kommer det redogöras hur min undersökning har gått till och 

hur min intervjuguide har utformats för att få bästa möjliga respons. I kapitel fyra kommer en 

redogörelse över mitt resultat samt min analys av mitt resultat att göras. I kapitel fem kommer 

en sammanfattande diskussion att föras, här kommer även min slutsats att presenteras. 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer jag presentera begrepp samt teorier för att bidra till en ökad förståelse 

av mitt empiriska material. Den här teoretiska referensramen kommer ligga till grund för mina 

resonemang för att besvara mitt syfte och frågeställningar. 

 

2.1 Begreppet motivation 

För att kunna bedriva forskning om motivation måste jag först förklara vad som menas med 

begreppet motivation. Begreppet i sig är ett svårdefinierat begrepp och kan betyda olika saker 

i olika sammanhang. Det är ett begrepp som ofta används i det vardagliga språket men det är 

svårt att beskriva exakt vad det är man avser med begreppet. Exempelvis är det ofta man hör 

någon säga att de känner sig motiverade till att börja träna. Men vad betyder det egentligen att 

känna sig motiverad? Det är enligt mig viktigt att särskilja det vardagliga språket med det 

vetenskapliga för att undvika eventuella missförstånd med vad man menar. 

 

Efter en genomgång av tidigare forskning kring begreppet motivation så upplever jag att den 

definition som jag nedan anger är den som bäst passar på det som jag är intresserad av att 

undersöka. 

 

Ormrod (2004) definierar motivation som det interna tillstånd som får oss att göra något, får 

oss att röra oss åt ett visst håll och håller oss engagerade i en aktivitet. Det är också den här 

definitionen som jag kommer utgå ifrån i min undersökning. Jag kommer med hjälp av den 

här definitionen undersöka vad som får människor att välja att engagera sig i ideell 

verksamhet och vad som får dom fortsatt intresserade av den. Enligt definitionen ovan så är 

det ett visst internt tillstånd som får oss att göra något. Jag är intresserad av att se vad som 

påverkar det här tillståndet, vad det är som får oss att nå ett motiverat tillstånd i samband med 

ideellt arbete. 

 

 

2.2 Herzbergs tvåfaktormodell 

Herzberg var tidigt ute med forskning med inriktning på arbetares moral och motivation. I 

boken The Motivation to Work från 1959 får man som läsare följa hans studie som senare kom 

att leda till hans tvåfaktormodell.  

 

Herzberg skiljer i sin tvåfaktormodell mellan motivationsfaktorer och hygienfaktorer. 

Hygienfaktorer menar Herzberg är faktorer som inte egentligen rör jobbet i sig utan rör istället 

situationen runt jobbet. Han väljer att kalla dessa faktorer för hygienfaktorer då han anser att 

det är en bra analog för medicinsk hygien. Han jämför det med exempelvis vattenrengöring, 

att vårt vatten rengörs innan vi dricker det leder inte till att vi känner en tillfredsställelse men 

om vattnet plötsligt skulle sluta rengöras så blir vi missnöjda. Det ska finnas en 

grundläggande hygien för att vi inte ska bli missnöjda och detta anser Herzberg också 

förekommer på arbetsplatsen (Herzberg 1959 s. 113). Dessa så kallade hygienfaktorer är 
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faktorer som inte kan leda till tillfredsställelse i arbetet. Det behövs dock en grundläggande 

nivå av dessa faktorer för att arbetaren inte ska bli missnöjd med arbetssituationen. 

Exempelvis så kan vi känna oss missnöjda om vi upplever att vår lön är lägre än vad vi anser 

att den borde vara. 

 

Det finns sex hygienfaktorer som är framträdande. Lön är den första faktorn, alltså monetära 

ersättningar för fullgjord arbetstid och arbetsinsats. Den andra är övervakning i arbetet, hur 

ser övervakningen i arbetet ut? Är chefen ständigt närvarande eller är arbetet mer fritt? Detta 

är en fråga som svaret ser olika ut beroende på vem man är som person. Vissa människor 

uppskattar att ha en närvarande chef medan vissa föredrar att ha det mer fritt. 

Arbetsförhållandet är den tredje hygienfaktorn, exempelvis ljudnivå och ljussättning. För hög 

bullernivå kan leda till att en anställd inte känner sig nöjd med situationen. Den fjärde kretsar 

kring relationen mellan arbetstagaren och dennes kollegor samt överordnade. Den femte 

innefattar administration och stabsfunktioner. Den sista hygienfaktorn är anställningstrygghet, 

känner sig arbetstagaren trygg och behöver hen inte oroa sig för eventuell konkurs eller 

uppsägning? Om arbetstagaren vet om att det går dåligt för företaget och det riskerar att gå i 

konkurs så kan det leda till att arbetstagaren blir orolig och känner sig missnöjd (Herzberg 

1966). 

 

Så för att förtydliga så behöver inte nödvändigtvis en bra lön och bra arbetsvillkor leda till att 

arbetstagaren är motiverad, men när dessa faktorer hamnar på en sådan låg nivå att 

arbetstagaren uppfattar dem som undermåliga så uppstår en missnöjdhet i arbetet. Herzberg 

menar att dessa faktorer är så grundläggande att de inte kan leda till en tillfredsställelse i 

arbetet. De kan endast leda till att ett missnöje i arbetet undviks (Herzberg 1959 s. 113 ff). 

 

Motivationsfaktorer är till skillnad från hygienfaktorer faktorer som faktiskt kan leda till 

tillfredsställelse i arbetet. Herzberg förklarar att när arbetare i hans studie rapporterade att de 

var som mest nöjda med sitt arbete så berodde det på faktorer som kretsade kring 

arbetsuppgifterna, att de kände sig framgångsrika i arbetet de utförde (ibid.).  

 

Det finns fem stycken motivationsfaktorer. Den första inbegriper uppskattning, att arbetaren 

får positiva känslor när hen utfört ett arbete vilket leder till att hen vill fortsätta utföra arbetet. 

Den andra är prestation och syftar på resultatet man som arbetare åstadkommer, arbetstagaren 

kan känna sig stolt över vad denne presterat. Nummer tre är autonomi, kan arbetstagaren styra 

över sitt eget arbete?  Den fjärde kretsar kring möjligheten att utvecklas i arbetet. En 

möjlighet att kunna bli bättre på det arbetstagaren arbetar med. Den femte motivationsfaktorn 

är arbetet i sig. Upplever arbetstagaren arbetet som intressant? Om arbetstagaren har ett 

intresse för arbetet hen utför så kommer arbetstagaren också vara motiverad till att fortsätta 

utföra arbetet (Herzberg 1966). 
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Hygienfaktorer Motivationsfaktorer 

Lön Uppskattning 

Övervakning Prestation 

Arbetsförhållandet Autonomi 

Relation till kollegor och 

överordnade 

Utvecklingsmöjligheter 

Administration och stabsfunktioner Intresse för arbetet 

Anställningstrygghet  

Figur 1. Egen figur baserad på Herzbergs tvåfaktormodell. 

 

Vidare förklarar Herzberg att människor tenderar att förverkliga sig själva i alla delar av sina 

liv, där jobbet givetvis är en av dessa delar. Hygienfaktorerna har inte potentialen för 

arbetaren att göra detta. Det är endast genom utförandet av uppgifter som ger arbetaren denna 

möjlighet (Herzberg 1959 s. 114).  

 

Herzberg menar på att vad som motiverar arbetare och vad som gör dem missnöjda är två 

skilda saker. Motsatsen till att vara missnöjd med arbetet är inte att vara tillfredsställd med 

arbetet, det är att inte vara missnöjd med arbetet. På samma sätt är inte motsatsen till att vara 

motiverad i arbetet att vara missnöjd med arbetet, det är helt enkelt att inte vara motiverad. 

Man mäter två skilda faktorer och upplevelser (Herzberg 1968 s. 5). Som exempel på detta 

kan jag ta hygienfaktorn “lön”, Herzberg menar att lönen i de allra flesta fall inte kommer 

leda till att arbetaren är tillfredsställd med sitt arbete, däremot kommer avsaknaden av en lön 

som arbetaren uppfattar som tillräcklig med hänsyn till arbetet hen utför leda till ett missnöje. 

 

I en tidigare studie av Elton Mayo (1949) så upptäckte man att anställdas produktion blev 

bättre när de anställda fick mer uppmärksamhet. I studien testade man exempelvis olika 

ljussättningar i lokalerna för att se om detta påverkade de anställdas produktivitet men det 

visade sig att faktumet att de anställda kändes sig uppmärksammade räckte för att de skulle 

bidra med en ökad produktivitet. Detta är även känt som “the Hawthorne effect”. Detta visar 

på att Herzbergs motivationsfaktorer har en motiverande effekt. I fallet med Mayo så var det 

motivationsfaktorn uppskattning som bidrog till att arbetarna blev motiverade till att arbeta 

hårdare och inte hygienfaktorn arbetsförhållandet ljussättningen som den ursprungliga tanken 

var.  

 

Som sammanfattning så kan man inte mäta vad som gör arbetstagare missnöjda med arbetet 

om man vill ta reda på vad som gör dem motiverade. På samma vis kan man inte mäta vad 
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som leder till att arbetstagare känner sig motiverade till att arbeta genom att mäta vad som gör 

den missnöjda med sitt jobb. 

 

Jag upplever att Herzbergs tvåfaktormodell är relevant för studien då Herzberg har presenterat 

faktorn lön som en hygienfaktor vilket överensstämmer med tanken i ideellt arbete eftersom 

lön inte där är aktuellt. De som arbetar ideellt kan inte ange att lönen är en viktig motivation 

för dem eftersom det inte finns någon lön att hämta. Det är då intressant att se om Herzbergs 

motivationsfaktorer överensstämmer med vad respondenterna anger som motiverande för 

dem. Tvåfaktormodellen använder sig av begrepp som också används i forskning kring inre 

och yttre motivation vilket gör den än mer relevant eftersom teorin kring inre och yttre 

motivation kommer användas för att analysera svaren från respondenterna. Inre och yttre 

motivation kommer presenteras i kommande delkapitel. 

 

2.3 Inre och yttre motivation 

Edward L. Deci (1975 s. 65) förklarar att inre motivation (eng. intrinsic motivation) kommer 

från människans behov av att vara kompetent och självdrivande i förhållande till dennes 

omgivning. Han menar att alla människor föds med detta behov. En inre motivation kommer 

inifrån individen. Exempel på motivationsfaktorer som leder till inre motivation är enligt 

Gagné och Deci (2005) ett genuint intresse i aktiviteten från individen och att individen 

upplever aktiviteten som rolig och att de får någon form av tillfredsställelse av den. 

 

I motsats till inre motivation finns det också yttre motivation (eng. extrinsic motivation). Om 

en inre motivation inte finns så krävs det en yttre motivation som bidrar till att individen vill 

utföra en aktivitet. Yttre motivation kräver någonting som inte kan hänföras till individen 

själv. Tillfredsställelsen uppnås inte genom aktiviteten i sig utan istället kommer den från 

något som individen får tack vare att den utför en uppgift, exempelvis i form av monetära 

ersättningar eller verbala belöningar (ibid.) 

 

Ivarsson (2011 s. 73) presenterar en tabell som tydligt visar skillnaden på vad som menas med 

inre och yttre motivation. Se figur 2. 
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Inre Motivation 

Utövandet i sig är centralt 

Yttre Motivation 

Utövandet i sig är perifert 

… riktad mot sinnesförnimmelse 

 

Anledning till deltagande är de positiva 

känslor som utövandet skänker, t ex 

upphetsning, förtjusning, glädje, spänning. 

Att göra något för att det till sin natur är 

tillfredsställande. 

 

Ex.: Spela fotboll för att det är roligt 

Yttre styrning 

 

Anledning till deltagande är att uppnå vissa 

belöningar och/eller undvika visst obehag (t 

ex negativ kritik). 

 

 

 

Ex: Spela fotboll för att bli populär eller rik 

… riktad mot prestation 

 

Anledning till deltagande är att den njutning 

och tillfredsställelse som kommer av att 

sträva mot nya mål eller resultat, att 

överträffa sig själv. 

 

 

Ex: Spela fotboll för att vinna, vara bäst 

Införlivad styrning 

 

Anledning till deltagande är en 

internalisering av andras värderingar, såsom 

att man bör eller måste ägna sig åt ett visst 

utförande. 

 

Ex: Spela fotboll för att det är sunt och vad 

alla gillar 

… riktad mot kunskap 

 

Anledning till deltagande är den 

tillfredsställelse som erfars medan man lär, 

tar reda på eller försöker förstå något nytt. 

 

Ex: Spela fotboll för att bli tekniskt bättre 

Identifierad styrning 

 

Anledning till deltagande är att utövandet är 

förnämligt i syfte att uppnå andra värdefulla 

personliga mål. 

 

Ex: Spela fotboll för hälsans skull 

Figur 2. Ivarsson (2011 s. 73) om inre och yttre motivation. 

 

I Ivarsson modell kan jag se att den inre motivationen kommer från viljan att bli bättre på 

något eller för att man mår bra av att utföra en aktivitet. Det kan också handla om att vilja bli 

bättre på någonting. Den yttre motivation kretsar istället kring faktorer som står utanför 

individen. Som exempel kan vi tänka oss att någon endast deltar i ideell verksamhet för att 

den känner en samhällelig press på sig att det är något som man bör göra för att vara en god 

människa. 

 

Yttre motivation kan enligt Self-determination theory internaliseras. Detta presenterar även 

Ivarsson (2011) i ovanstående tabell i form av den införlivade styrningen. Detta definieras 
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som att människor tar in värderingar, attityder samt reglerande strukturer och upplever det 

som att det kommer inifrån individen (Gagné & Deci 2005). Detta resulterar i att det inte 

längre krävs en yttre belöning för att utföra en uppgift. Gagné och Deci tar upp exemplet att 

en arbetstagare arbetar även om chefen inte är i närheten eftersom att de upplever att det är 

något de borde göra. Ytterligare exempel på internalisering är när föräldrar tvingar sitt barn 

till att göra sin läxor eller plugga inför ett prov Till slut kommer barnet att internalisera dessa 

tankar och själv sätta press på sig själv att det är viktigt att hen pluggar eftersom att skolan är 

viktig för framtiden (Black & Deci 2000). 

 

Black och Deci diskuterar hur en autonomiskt-stöttande lärare kan påverka studentens 

internalisering och inlärning. En sådan lärare skulle exempelvis tillhandahålla information om 

hur man löser en uppgift till en student men låta studenten lösa uppgiften på egen hand (Black 

& Deci 2000). Detta skulle leda till att studenten får en form av inre motivation till att studera 

då den känner att den klarar av detta och hen får en tillfredsställelse av att klara av 

tillhandahållna uppgifter. Detta skulle möjligtvis också kunna gå att appliceras på min 

undersökning där det är möjligt att en respondents föräldrar har arbetat med ideellt arbete och 

uppmuntrat barnet till att göra det samma. Barnet kan då ha internaliserat värderingar kring 

detta och därför också känner en inre motivation till att utföra ideellt arbete. 

 

Den inre motivationen har i tidigare studier var mer förenad med positiva arbetsresultat än 

den yttre motivationen. Den yttre motivationen har visat sig vara förenad endast negativt i 

förhållande till arbetsprestationen eller inte alls (Kuvaas et al 2017). I förhållande till 

Herzbergs tvåfaktormodell så kan man dra paralleller med motivationsfaktorer och 

hygienfaktorer. Det går att se en likhet i att det är motivationsfaktorer och inre motivation 

som leder till tillfredsställelse i arbetet.  

 

Sammanfattningsvis kan jag se tre olika former av motivation för att utföra en uppgift eller 

delta i en aktivitet. Den första är att det finns en inre motivation till att delta. Individen vill 

delta eftersom hen har ett eget intresse i aktivitet och hen upplever den som intressant och 

rolig. Individen får också möjlighet till personlig utveckling. Den andra formen av motivation 

är att det finns en yttre motivation till att delta. Individen kanske får betalt för att vara med 

eller får verbala belöningar som får individen att må bra. Den tredje formen blir till då 

individen har internaliserat yttre påtryckningar och upplever det som att det kommer inifrån. 

Individen vill då delta i aktivitet då den upplever en form av inre motivation. 

 

2.4 Trygghet i en föränderlig värld 

En ideell organisation kan ge individen en känsla av trygghet, en känsla av att ha ett tryggt 

hem, en förankring (Ekström 1995 s. 183 ff). Ekström menar att det finns skäl att anta att 

människor försöker att utveckla ett hem utanför bostaden. Detta kan de göra genom att gå 

med i en ideell organisation, eller frivilligorganisation som Ekström kallar det.  
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Den ideella organisationen kan fungera som ett socialt sammanhang som inte har ett samband 

med familjen eller dennes arbetsplats. Denna ideella organisation kan bidra till trygghet i livet 

tack vare dess rutiner och ritualer (ibid.). Individen har något att återkomma till med 

människor hen kan känna sig trygg med. I dessa ideella organisationer kan människan få en 

plats att tillhöra och vara delaktiga i (ibid.). 

 

För att spinna vidare på Ekströms resonemang så tänker jag att människor söker sig till ideella 

verksamheter för att som Ekström säger känna en trygghet. De vet om att de har en säker plats 

i organisationen och behöver inte vara rädda för att bli av med sin plats. Detta i motsats till 

deras vanliga arbetsplats som kan präglas av osäkerhet då man aldrig kan vara riktigt säker på 

att det går bra för företaget och att man har en säker arbetsplats hos dem. De kan då söka sig 

till en ideell organisation för att få den här tryggheten. Vidare kan vi tänka oss att den här 

tryggheten som individerna kan få från den ideella sektorn också fungerar som stressterapi. 

Min tanke är att individer kan känna ett lugn när de kommer till exempelvis sporthallen efter 

att ha suttit på ett kontor en hel arbetsdag, att det erbjuder en möjlighet till avslappning och att 

få släppa arbetet för en stund. 

 

Samma resonemang kan föras när man diskuterar relationen till familjen. Där kan individen 

inte heller vara helt säker på att ett förhållande kommer att hålla för all framtid, i en 

organisation utan krav så kan individen känna denna trygghet. Individen behöver inte vara 

rädd för att bli lämnad kvar. 

 

Ekström förde sitt resonemang år 1995. Jag tror att det är än mer aktuellt idag då det är en 

arbetsmarknad där man förväntas att byta jobb ofta och det är ett krav på arbetstagarna att de 

ska vara flexibla. Detta tror jag bidrar till en än större anledning till att söka sig till ideella 

verksamheter för att få en trygghet i vardagen. 

 

Den här känslan av trygghet kan kopplas till mitt tidigare resonemang om inre motivation som 

anledning till att vara delaktig i ideella organisationer. Individen deltar i organisationen för att 

det i bidrar med en känsla av trygghet. Det vill säga att individen deltar på grund av en känsla 

som uppstår i samband med deltagandet. Som Ivarsson (2011) benämner det så är det inre 

motivation riktat mot sinnesförnimmelse. 

 

2.5 Deltagande i ideell verksamhet för egen vinning 

Ekström (1995 s. 186) för en diskussion om att medlemskap i en organisation kan leda till 

social status. Att vara medlem i en viss organisation kan ges ett värde av personer som inte är 

medlemmar i organisationen. Ekström (ibid.) tar exemplet om idrottsorganisationer. Han 

menar att det exempelvis kan ge en viss status att bära en träningsoverall med en viss 

idrottsförenings emblem på. Han menar att ideellt arbete kan användas som medel för att nå 

en viss position i samhället (ibid.). Ekström menar att det som en individ gör som kan framstå 

som enbart altruistiskt egentligen kan ha ett annat bakomliggande syfte. Detta bakomliggande 

syfte behöver inte ha en altruistisk karaktär utan kan egentligen handla om egen vinning 
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(ibid.). För att förtydliga så betyder altruism “osjälviskhet, att vilja och behandla någon annan 

(mänsklig) varelse än en själv, utan avsikt att därigenom gagna sitt eget intresse” - NE. 

 

Att delta i vissa ideella verksamheter kan ge individen vinster i form av erkännande. Ekström 

menar att dessa vinster bör vara en stor anledning till varför människor lägger ner mycket slit 

för verksamheter som inte ger någon monetär ersättning. Men han säger också att det är svårt 

att undersöka detta ämne då intervjupersoner ofta framhäver just de altruistiska motiven till 

deras engagemang och egenvinningen lämnas osagd (ibid.). Ett exempel på att delta i ideella 

verksamheter för egen vinning kan vara för att det ska se bra ut på individens CV inför 

kommande yrkesliv, ett sätt att stå ut från de andra sökande. 

 

Den här typen av engagemang för att förbättra sin egen position vill jag koppla till den yttre 

motivationen som diskuterats tidigare. Individen är enbart medlem i organisationen för att 

förbättra sin egen position och vill åt de belöningar som man kan tänkas få tack vare 

deltagandet. Det här beteendet faller in under “Yttre styrning” i Ivarssons (2011) modell. 

Vilket innebär att individer gör något för att uppnå en belöningen alternativt undvika obehag 

(ibid.). 

 

2.6 Maslows behovshierarki 

Abraham H. Maslow (Maslow 1954 s. 15 ff) presenterar vad som kallas för en 

behovshierarki. I den förklarar han vad det är som krävs för att människor ska må bra. Han 

menar att behoven fungerar som en trappa där man behöver det mest grundläggande behovet 

först innan man börjar tänka på nästa steg i trappan. 

 

Det första behovet och det mest grundläggande som Maslow presenterar är det fysiska 

behovet, det innebär helt enkelt att vi mår bra rent fysiskt, att kroppen fungerar som den ska 

(ibid.). Det innebär också att vi tillgodoser våra behov av hunger och törst (ibid.). Först när 

detta fysiska behov är uppnått så uppstår ett nytt behov för individen. Hen behöver en känsla 

av trygghet. Detta innebär ett sökande efter tillit, skydd, frihet från ångest och rädslor. 

Individen vill ha struktur, lagar och begränsningar (Maslow 1954 s. 18). Maslow menar att de 

flesta människor lever i en sådan värld där detta behovet av trygghet är tillgodosett tack vare 

att vi lever i ett samhälle som är välutvecklat och vi behöver, i de flesta fall, inte vara rädda 

för vilda djur, mord, extrema temperaturer och så vidare (ibid.). 

 

Nästa steg i behovshierarkin är behovet av samhörighet (Maslow 1954 s. 20). När individen 

upplever att de tidigare två stegen i behovshierarkin är tillräckligt uppfyllda så kommer hen 

känna ett behov av samhörighet och kärlek (ibid.). Upplever individen att detta behov av 

samhörighet inte är uppfyllt kommer hen att känna en avsaknad av vänner, partner och barn. 

Om så är fallet så kommer personen att känna en hunger efter dessa relationer och sträva efter 

att uppnå dessa. Att uppnå denna känsla av samhörighet kommer vara det viktigaste i 

individens liv och hen kommer inte tänka på att detta kärleksbegrepp var ointressant när det 

exempelvis tidigare var känslan av trygghet som individen eftersträvade (ibid.). 
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Efter behovet av samhörighet presenterar Maslow behovet av uppskattning (Maslow 1954 s. 

21). Detta delas in i två kategorier. Den första innefattar en eftersträvan av tillräcklighet, 

kompetens, sakkunskap och prestation. En självsäkerhet i individens möte med världen, 

självständighet och frihet (ibid.). Den andra kategorin syftar mer på en eftersträvan av ett 

positivt rykte, uppmärksamhet, status, värdighet, uppskattning och en känsla av betydelse 

(ibid.). Den första kategorin kan sägas handla mer om individens syn och känsla av sig själv 

medan den andra kategorin handlar mer om hur andra människor ser på individen. Kortfattat 

så kan jag säga att som människor har vi enligt Maslow ett behov av att känna oss duktiga och 

tillräckliga i våra roller och vi vill att andra människor ska ge oss uppskattning för det vi gör. 

 

Det femte och sista steget i behovshierarkin är behovet av självförverkligande (Maslow 1954 

s. 22). Maslow menar att när alla andra behov är uppfyllda så kommer en ny känsla av 

rastlöshet dyka upp om inte individen gör det som hen känner sig skapt för. Han tar som 

exempel att musiker måste skapa musik, konstnärer måste måla och poeter måste skriva 

(ibid.). Det här det här han kallar för självförverkligande. Människor behöver få en känsla av 

att de gör det de känner att de måste göra. Exempelvis kanske en fabriksarbetare inte känner 

sig helt tillfredsställd med sitt arbete på fabriksgolvet, för att då uppnå den här känslan av 

självförverkligande så har hen en hobby på sin fritid som ger hen den här känslan. I den här 

undersökningen så är detta steg extra intressant då det är tänkbart att individer väljer att delta i 

idrottsföreningar för att få ge utlopp för sin sakkunskap och expertis inom ämnet. 

 

Anledningen till att den här teorin är intressant för den här undersökningen är att jag tror att 

människor inte får den tillfredsställelse de behöver från sina vanliga jobb och att de därför 

söker sig till ideella verksamheter för att uppnå de här stegen i behovshierarkin. Som exempel 

tänker jag mig att människor med monotona arbetsuppgifter kan söka sig till idrottsföreningar 

för att få framhäva sin sakkunskap och expertis och genom detta uppnå en känsla av 

uppskattning som kanske saknas i deras vardagliga arbeten. En annan tanke är att människor 

med arbeten som är väldigt individuellt utförda kan söka sig till ideella organisationer för att 

uppnå en känsla av samhörighet som kanske saknas på grund av att de inte har en regelbunden 

kontakt med deras arbetskamrater. 
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Figur 3. Egen figur baserad på Maslows behovshierarki 

 

 

2.7 Hobbies och stress 

Hayosh (2017) bedrev forskning i Israel om varför individer väljer att delta i aktiviteter på 

fritiden, låt oss kalla dem för hobbies. Han fann att människor väljer att vara aktiva i hobbies 

på fritiden för att det potentiellt kunde hjälpa dem att distansera sig från och minska stressen 

från problem som kom från mentala och fysiska besvär, de kunde också vara för att deras 

vardagliga liv saknade artistisk karaktär. Han fann också att vissa valde att vara delaktiga i 

olika aktiviteter för att försöka distansera sig från pressen från deras ordinarie jobb, för att 

förbättra sin sociala tillvaro. Hayosh studie pekar på att deltagande i föreningslivet är en 

viktig del i att hantera stress. Han menar att engagemanget i dessa hobbies hjälper människor 

att hantera ångest i relation till anställning, arbetsbelastning och utbrändhet (ibid.). 

 

Den här studien gjordes som sagt i Israel som är ett land med en annan historia än Sveriges 

och i och med detta så har också människorna i Israel andra problem än de i Sverige. 

Exempelvis så var en del av studien inriktad på att engagera sig i föreningar för att hantera 

traumatiska situationer relaterad till nationell säkerhet. Detta är svårt att relatera till i Sverige 

men jag tror att de andra delarna av studien är aktuell även i Sverige, exempelvis att engagera 

sig för att hantera stressen från vardagslivet och på grund av avsaknad av tillfredsställande 

sociala kontakter. Detta går även att relatera till Maslows behovshierarki där sociala kontakter 

är ett av de behov som Maslow menar att vi människor behöver för att må bra. 

 

Även om den här studien gjordes i Israel så upplever jag att den är intressant för min studie då 

det är tänkbart att de anledningarna som upptäcktes i denna studie också kan vara aktuella i 
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min undersökning. Jag tänker mig att människor söker sig till ideella idrottsorganisationer då 

de känner att det kan ge dem möjligheten till avslappning, i likhet med tidigare nämnda 

resonemang från Ekström. Att Hayosh (2017) fann att den sociala biten är en viktig del till 

varför människor söker sig till dessa aktiviteter tror jag är lika applicerbart i Sverige och detta 

är något jag kommer försöka bevisa med den här undersökningen. Jag tror att det finns en 

likhet i Sverige med att använda sig av föreningslivet för att hantera stress och ångest och 

möjligtvis att förhindra utbrändhet. 

 

2.8 Fyrfältare om familj och frivillighet 

En tanke som uppkommit under min genomgång av tidigare forskning är att familjen tycks ha 

en stor roll att spela i huruvida individer väljer att delta i någon form av ideell organisation. 

Jag har därför valt att göra ett försök på att framställa en fyrfältare som ska hjälpa mig att 

analysera mitt material. Fyrfältaren består av en vertikal axel som benämns med “frivilligt” 

och “ofrivilligt” och en horisontell axel med begreppen “familj” och “inte familj”. 

 

”Frivilligt” syftar helt enkelt på att individen deltar i organisationen helt frivilligt utan 

eventuella påtryckningar från någon utomstående press. ”Ofrivilligt” syftar istället på när 

individen känner sig tvingad till att delta. Detta kan vara lite svårt att skilja på då det kan vara 

så att en individ känner att valet är helt frivilligt men egentligen så ligger det undermedvetet 

påtryckningar som säger att hen borde delta. Detta är en bedömning man får göra i varje 

enskilt fall och avgöra om det faktiskt är helt frivilligt eller om det egentligen rör sig om 

ofrivillighet.  

 

”Familj” syftar på om det är någon familjemedlem som är med i organisationen och ”inte 

familj” det motsatta, alltså att ingen familjemedlem är delaktig. Att en familjemedlem är med 

i organisationen kan vara att någon är verksam spelare i idrottsföreningen eller att någon är 

med som ledare, i styrelsen eller liknande. 
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 Familj Inte familj 

Frivilligt Frivillig familjestöttning 

 

Ex. frivillig coach i sina 

barns idrottslag. 

Altruism / Eget intresse / 

Passion 

 

Ex. frivilligt deltagande i 

ideella hjälporganisationer 

Ofrivilligt Tvingat familjedeltagande 

 

 

 

 

Ex. Föräldrar som måste stå i 

kiosken på barnets matcher 

Tvingat av exempelvis 

normer 

 

Ex. en individ som går med i 

en organisation för att 

normen är att man ska hjälpa 

till i samhället 

Figur 4. Egen figur. Fyrfältare om samband mellan familj och frivillighet. 

 

Med frivillig familjestöttning syftar jag exempelvis på föräldrar som deltar i sina barns 

idrottsorganisationer och gör detta för att de vill vara med och hjälpa till. Den här rutan går 

helt enkelt ut på att det är någon som vill vara med och stötta sin familjemedlem. Det behöver 

givetvis inte bara vara föräldrar som hjälper till, det kan exempelvis också vara syskon som 

vill bidra. Här är det inget tvång från organisationen att man måste vara medlem och delta i 

aktiviteten, det är individen själv som valt att bidra. 

 

Tvingat familjedeltagande syftar istället på när familjen inte har något annat val än att delta på 

grund av att de har en familjemedlem som är med i organisationen. Ett bra exempel på den 

här formen är när föräldrar måste hjälpa till och stå i kiosken på matcher. Föräldern har inte 

valt att göra detta för att hjälpa till utan gör det på grund av att det är ett tvång från 

organisationen. Det kan också handla om en släkting som ber någon att hjälpa till med 

bokföringen för en ideell organisation och individen som blir tillfrågad känner ett tvång att 

göra detta eftersom det finns någon form av underliggande kontrakt på att man ställer upp för 

familjen. 

 

I rutan altruism / eget intresse / passion hamnar de individer som frivilligt väljer att gå med i 

en ideell organisation och inte har någon anknytning till organisationen i form av 

familjemedlemmar. Det är de individer som väljer att gå med i organisationen för att de har en 

strävan efter att hjälpa andra och göra gott i samhället. Det kan också vara att individen har ett 

stort intresse för organisationens verksamhet, exempelvis en person som har en passion för 

fotboll och som på grund av denna passion vill vara med och arbeta med det på fritiden. Det 

kan också exempelvis vara någon som hjälper till i organisationen Röda korset. Här hamnar 

även de som deltar i ideell verksamhet för att eftersträva något för egen vinning, exempelvis 
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de som bara vill förbättra sitt CV eller använder det som metod för att förbättra sina 

karriärmöjligheter. Detta är i sig inte ett altruistiskt motiv men de går ändå hand i hand i den 

här fyrfältaren då det är ett frivilligt engagemang utan familjeband, det faller istället under 

eget intresse. 

 

I den fjärde och sista rutan hamnar de individer som väljer att delta på grund av att de känner 

en press på sig att de borde eller nästintill måste delta för att vara en fullgod människa. Det 

kan handla om att samhällets normer säger att man bör göra någonting. Det kan vara en 

individ som deltar i en ideell organisation för att hen känner att det här borde jag vilja göra för 

att så gör en god människa. 
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3. Metod 

I detta avsnitt kommer jag presentera vilken metod som jag använt mig av och hur jag kom 

fram till varför jag skulle använda den. Jag kommer presentera mitt urval, de etiska 

överväganden som gjorts, hur bearbetningen av data gick till samt föra en diskussion om 

reliabiliteten och validiteten i undersökningen. 

 

3.1 Val av metod 

Jag har valt att arbeta med en kvalitativ metod i form av intervjuer. Kvalitativt inriktad 

forskning är främst intresserad av den så kallade mjuka datan, ofta i form av kvalitativa 

intervjuer och tolkande analyser (Patel & Davidsson 2011 s. 14). Jag valde en kvalitativ 

metod då den ger en möjlighet till en känslomässig förståelse och möjligheten till en ökad 

förståelse för ett fenomen (Lantz 2013 s. 46). Jag valde detta istället för en kvantitativ ansats 

då den kvantitativa främst ger en uppfattning om hur mycket något är. Där analyserar man 

främst relationer mellan olika fenomen (ibid.). Kvantitativa undersökningar görs när man 

utför mätningar under datainsamlingen och man använder sig av statistiska bearbetnings- och 

analysmetoder (Patel & Davidsson 2011 s. 13f). Det hade varit tänkbart att utföra en 

kvantitativ studie för att se hur respondenterna skulle gradera olika faktorer beroende på hur 

mycket de upplever sig motiverade av de faktorerna. Problemet om jag skulle ha valt att göra 

en sådan studie är att jag inte hade fått reda på varför respondenterna har graderat som dom 

har gjort. Jag ville få möjligheten att förklara hur respondenternas upplevelser kring deras 

medverkan i ideellt arbete och faktorerna bakom deras deltagande i ideella organisationer, då 

passar enligt mig en kvalitativ metod bättre.  

 

Det finns också inom den kvalitativa ansatsen möjligheten att utföra observationer istället för 

intervjuer men detta är inte något som skulle ha fungerat för den här undersökningen då det 

skulle vara omöjligt att förstå en individs känslomässiga uppfattningar kring varför hen väljer 

att vara aktiv i föreningslivet bara genom att observera. Jag skulle inte kunna få reda på varför 

individen väljer att vara delaktig genom att titta på exempelvis en träning, jag skulle kanske 

kunna få en tankegång kring ämnet men det skulle vara svårt att veta med säkerhet hur 

individen tänker. En intervju bidrar med att få en inblick i personens känslomässiga 

funderingar. Därför var en observation uteslutet och en intervjustudie var det slutgiltiga valet. 

 

Jag har jobbat utifrån ett hermeneutiskt synsätt. Som hermeneutiker är man intresserad av 

språket och de menar att man genom språket kan få kunskap om det genuint mänskliga. Man 

är som forskare intresserad av att förstå en företeelse. Detta gör man genom att tolka hur 

mänskligt liv och existens uttrycks i språket och människors handlingar. Hermeneutiken 

menar att människor har intentioner och avsikter som yttrar sig i språket och dessa går det 

tolka och förstå (Patel & Davidsson 2011 s. 29). Hermeneutiken kan påstås vara den raka 

motsatsen till positivismen, där man är mer intresserad av att förklara ett fenomen (Patel & 

Davidsson 2011 s. 28). Detta sätt att tänka hade varit svårt att använda sig av i min 

undersökning då jag eftersträvade en djupare kunskap. 
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I min undersökning har jag använt mig av ett deduktivt arbetssätt. Detta kan också kallas att 

följa bevisandets väg. I detta arbetssätt använder man sig av redan befintliga teorier och drar 

slutsatser om enskilda händelser (Patel & Davidsson 2011 s. 23) Att arbeta på detta sätt kan 

antas stärka objektiviteten i undersökningen då utgångspunkten är redan befintlig teori och 

detta medför att forskningsprocessen i allt lägre grad påverkas av den som gör 

undersökningens egna värderingar och fördomar (ibid.). 

 

3.2 Val av intervjuform 

Jag har använt mig av halvstrukturerade intervjuer. Det innebär att man som intervjuare har en 

färdig intervjuguide med olika frågeområden som man följer genom intervjun. Det blir en 

kombination av frågor med öppna och fasta svar. Respondenten ger då svar på det som 

intervjuaren ser som meningsfullt (Lantz 2013 s. 47). I en halvstrukturerad intervju måste inte 

frågorna komma i någon bestämd ordning och intervjupersonen ges en frihet att utforma sina 

svar (Patel & Davidsson 2011 s. 82).  

 

Jag valde halvstrukturerade intervjuer då jag ville säkerställa att jag fick svar på det jag var 

intresserad av. Det finns en risk med att använda öppna intervjuer då respondenten får prata 

fritt om ett ämne. En öppen intervju innebär att forskaren inte har förberett några 

intervjufrågor, det fungerar mer som ett vanligt samtal (ibid.). Risken är att man som 

intervjuare inte får de svaren man eftersträvade med intervjun. Detta eftersom 

intervjupersonen kan komma in på villospår. En helt strukturerad intervju hade inte heller 

funkat då jag enbart hade fått fasta svar och gått miste om nya rön som respondenten kan 

komma in på under intervjuns gång. 

 

3.3 Insamlandet av material 

För att få en bra struktur i intervjun använde jag mig som tidigare nämnt av en intervjuguide. 

Intervjuguiden utformade jag genom att använda mig av min teoretiska referensram. Jag 

studerade de teorier jag hade för avsikt att använda mig och utformade en guide som var 

intressant just för de teorierna. Jag testade min intervjuguide med en testintervju för att se om 

den var tillräckligt bra. I min testintervju intervjuade jag en bekant som har erfarenhet från 

den ideella sektorn. 

 

Intervjuguiden var utformad så att intervjun följde olika teman, detta för att försöka stärka den 

röda tråden i intervjun. De teman som jag använde mig av bakgrund, allmänt om 

organisationen, bakomliggande faktorer, uppväxt, sociala aspekter, ideellt arbete i relation till 

ordinarie arbete och ideellt arbete i relation till familjelivet. Jag valde att börja med att ställa 

frågor om det mer allmänna kring organisationen för att få igång samtalet för att sedan övergå 

till de lite svårare frågorna. Detta var ett medvetet val för att försöka få intervjupersonerna att 

öppna upp sig mer än vad jag tror att de skulle ha gjort om jag direkt gått på och frågat om 

varför de valt att arbeta ideellt. 
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Jag intervjuade sex personer och intervjuernas längd varierade mellan 25 minuter till 45 

minuter. Jag spelade in intervjuerna med hjälp av en telefon med samtycke från 

intervjupersonerna. Detta för att enklare kunna analysera materialet under bearbetningen av 

den insamlade datan. Om jag istället valt att anteckna respondenternas svar på plats så tror jag 

att det hade påverkat undersökningen negativt då jag tror att det skulle förstöra stämningen 

som finns i sammanhanget. Troligtvis så skulle inte intervjun flyta på lika bra om jag hade 

varit tvungen att ta pauser för att anteckna vad individen sa och jag misstänker att 

intervjupersonen också hade varit mer skeptisk till intervjun om detta hade varit hur intervjun 

gått till. 

 

Intervjuerna skedde på olika platser. Jag försökte att anpassa mig så bra som möjligt efter 

intervjupersonernas vardag och fick därför besöka dessa personer på platser där de hade 

möjlighet att utföra intervjuerna. Jag försökte att se till att intervjuerna skedde på platser där 

intervjupersonerna kände sig trygga. Bland annat så skedde intervjuerna i det ideella arbetets 

lokaler eller hemma hos intervjupersonerna. Möjligtvis hade det varit bra att utföra 

intervjuerna i så liknande miljö som möjligt för varje intervjuperson men detta var inte något 

som var möjligt i avseende på tid och faktumet att intervjupersonerna inte hade möjlighet att 

anpassa sig efter mina önskemål. 

 

3.4 Urval 

Alla individer som deltog i min undersökning hade ett ordinarie jobb samt ett ideellt jobb i 

form av en idrottsorganisation vid sidan av. Det var viktigt att de hade ett ordinarie jobb 

eftersom att det var en del av min intervjuguide och också intressant för mitt resonemang. 

Detta eftersom jag var intresserad av att veta om respondenternas ordinarie arbete och det 

ideella arbetet någon gång kom i konflikt med varandra. 

 

Jag kom i kontakt med intervjupersonerna genom att fråga individer i mitt redan befintliga 

kontaktnät. Efter att jag kommit i kontakt med den första intervjupersonen kunde hen hjälpa 

mig vidare till nästa tänkbara kandidat. Jag använde mig av en kombination av ett strategiskt 

urval och ett snöbollsurval. De deltagandes ålder varierade mellan 35 år till 65 år. Jag 

intervjuade tre kvinnor och tre män. Detta var ett medvetet val för att försöka se om det skiljer 

sig något mellan kvinnor och män och för att få ett mer jämställt perspektiv i undersökningen. 

Jag försökte att få en spridning på hur respondenternas liv såg ut. Exempelvis var det 

intressant för mig att se om det var någon skillnad på de respondenterna som inte hade några 

barn med i den föreningen de arbetade i och de som faktiskt hade barn med i organisationen. 

Därför såg jag till att få med både respondenter med barn samt utan barn. 

 

3.5 Presentation av intervjupersoner 

Här kommer jag framställa en kort presentation av intervjupersonerna för att ge en inblick i 

vilka det är som har intervjuats samt hur lång erfarenhet de har av att arbeta ideellt. Alla namn 

som används är fiktiva och organisationernas namn presenteras inte med avsikt att skydda 

individernas identitet. 
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Tabell 1. Presentation av respondenter. 

Namn Yrke Ideellt arbete Tid i ideellt arbete 

Anna Näringslivsutvecklare Fotbollstränare ca 10 år 

Bertil Simlärare Simcoach ca 45 år 

Cecilia Administratör Handbollstränare ca 10 år 

David Facklig ombudsman Handbollstränare ca 2 år 

Erik Eltekniker Handbollstränare ca 8 år 

Felicia Lokalvårdare Simcoach ca 10 år 

 

3.6 Bearbetning av material 

Bearbetningen av materialet började med att jag transkriberade intervjuerna för att enklare 

kunna hitta intressanta citat och tankegångar. Att transkribera innebär att man omvandlar det 

talade språket till skriftspråk (Lindstedt 2017 s. 228). I min transkribering tog jag även med 

skratt och andra utmärkande drag för att göra det så heltäckande som möjligt. 

Detta pågick parallellt med insamlandet av materialet då jag började transkribera den första 

intervjun direkt efter genomförandet för att se om det var något som jag behövde förändra 

inför kommande intervjuer. Efter transkriberingen har jag suttit med utskrifterna och markerat 

de delar av intervjuerna som varit intressant och analyserat dessa. De delar som jag fann mest 

intressant har jag sedan dragit paralleller med min teoretiska referensram för att kunna se 

kopplingar. 

 

I analysen av det empiriska materialet använde jag mig av förkodade begrepp vilket innebär 

att jag letade i materialet efter citat som jag kunde använda mig av till vissa teorier. 

Exempelvis så var ett förkodat begrepp “trygghet”. Då markerade jag alla delar i 

intervjumaterialet där trygghet var ett centralt tema och därefter kunde jag koppla detta till 

den teoretiska referensramen. Ett annat exempel från min kodning är begreppet 

“motivationsfaktor” som jag använde mig av när jag såg tecken på Herzbergs teori om 

motivationsfaktorer i intervjutexten. 

 

 

3.7 Etiska överväganden 

När man bedriver vetenskapliga undersökningar så har man ett ansvar över vad man gör och 

hur man gör det (Lindstedt 2017 s. 49). Man har ett ansvar över hur insamlingen av data går 

till, hur man redovisar sitt material och man har ett ansvar för att ta reda på om det krävs ett 

tillstånd för den typen av undersökning man har för avsikt att göra (ibid.). Något tillstånd för 

min undersökning var inte nödvändigt då det inte är ett område som är känsligt på ett sådant 

sätt. 
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Som ansvarig för undersökningen har du en skyldighet att informera de personer som är 

berörda av forskningen om vad som gäller, exempelvis om vad materialet ska användas till 

och att det är helt frivilligt att delta, detta kallas för informationskravet (ibid.). Detta gjorde 

jag genom att förklara för dem som deltog att det var helt frivilligt och att de hade rätt att 

avbryta intervjun när som helst. Jag förklarade att det insamlade materialet enbart kommer att 

användas för min undersökning och jag förklarade att jag kom från Karlstads universitet och 

att detta var ett examensarbete som också kommer att bli en offentlig handling. Genom att 

informera om detta har jag uppfyllt informationskravet. Jag var också noga med att 

understryka att det var anonymt vilket innebär att deras namn inte kommer att användas i 

studien och inte heller kommer det nämnas vilken organisation de arbetar för. 

 

Genom att förklara för de deltagande att det är helt frivilligt att delta och att de kunde avbryta 

sin medverkan under vilken del som helst av arbetet har jag också uppfyllt samtyckeskravet. 

Samtyckeskravet förklarar att de som är medverkande i undersökningen har rätten att själva 

bestämma över deras medverkan. De har rätt att bestämma om de vill delta, samt hur länge 

och under vilka villkor som de vill medverka (Lindstedt 2017 s. 52). Ingen i studien valde att 

hoppa av, alla var med genom hela processen. 

 

Ytterligare ett etiskt övervägande är konfidentialitetskravet. Detta krav syftar på att alla de 

uppgifter som man samlar in under datainsamling ska behandlas med försiktighet och inga 

obehöriga ska kunna ta del av dem (ibid.). Detta var något som jag tänkte på under 

datainsamlingen och ingen obehörig hade tillträde till mina filer. Jag har utöver detta också 

som tidigare sagt förklarat för de deltagande att deras medverkan sker anonymt och inget av 

deras riktiga namn kommer att användas i uppsatsen. 

 

Nyttjandekravet är också en etisk riktlinje. Detta innebär att all data som samlas in enbart 

kommer användas till forskningsändamålet (Lindstedt 2017 s. 55). Detta är något jag övervägt 

och tänkt på i arbetet med uppsatsen. All data har också raderats efter att studien var färdig så 

att ingen obehörig skulle få tillträde till det. 

 

3.8 Reliabilitet och validitet 

Jag valde att använda mig av en kvalitativ ansats då jag ansåg att det var det som var bäst 

lämpat för mitt syfte. Det hade varit svårt att få en förståelse för vilka faktorer som motiverar 

de ideellt arbetande om jag enbart hade fått se svar ifrån en enkätstudie. Av en enkätstudie 

hade jag inte kunnat föra samma resonemang och risken med enkätstudier är att de som svarar 

på enkäten inte lägger ner så mycket energi och tänker igenom svaren ordentligt. Svagheten 

med den kvalitativa ansatsen är att jag inte får så många personers perspektiv. På grund av att 

det tar lång tid att arbeta med intervjumaterial så hade jag inte möjlighet att utföra fler än sex 

intervjuer, med en kvantitativ ansats hade jag nått ut till fler individer. Men syftet med min 

undersökning var inte att kunna generalisera mitt resultat, det var att få en inblick i de ideellt 

arbetandes tankegångar. 
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Begreppet validitet syftar på om man har en avsaknad av systematiska fel i sin undersökning. 

Det är vanligt att man frågar sig om man har mätt det man hade för avsikt att mäta, alltså om 

man ställt rätt frågor (Lindstedt 2017 s. 116). För att stärka validiteten i min undersökning 

använde jag mig av en provintervju för att se om jag fick svar på de frågor som jag 

eftersträvade. Efter att jag gjort min provintervju gjorde jag små förändringar i min 

intervjuguide som bidrog till bättre svar i kommande intervjuer. Det var ingen fråga som 

ingen respondent svarade på vilket pekar på att alla frågor var bra utförda och att 

intervjupersonerna förstod alla delar av intervjun. Jag anser att jag har fått svar på det jag 

eftersträvade och därför menar jag att validiteten i undersökningen är hög. Faktumet att jag 

valt att använda mig av en kvalitativ ansats hävdar jag också stärker validiteten då jag använt 

mig av den mest lämpade metoden för att uppnå de svar jag sökte efter. 

 

Reliabilitet syftar istället på om det finns några slumpmässiga fel i undersökningen, fel som 

man inte kunnat påverka (ibid.). Reliabiliteten i min undersökning är okej men jag skulle 

önskat att jag kunde ha haft intervjuerna i mer kontrollerade miljöer då det förekom en del 

störningsmoment i några av intervjuerna. Exempelvis så ringde det i en av 

intervjupersonernas telefon mitt i en intervju och det förekom vid flera tillfällen att andra 

personer kom och störde under intervjuernas gång. Detta hade kunnat förbättras om 

intervjuerna hade skett på platser som jag hade valt. Dessvärre var detta som tidigare nämnt 

inte möjligt då flera av intervjupersonerna hade mycket att göra och kunde inte ta sig från sitt 

ordinarie eller sitt ideella arbete. Detta är dock inget allvarligt som har påverkat 

undersökningen utan endast detaljer som jag skulle önskat hade varit på ett annat sätt. 
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4. Analys och resultat 

I det här kapitlet kommer jag presentera och analysera resultatet av intervjuerna som har 

gjorts. Kapitlet kommer vara indelat i olika huvuddelar med teman som jag funnit extra 

intressant under studiens gång. Dessa teman är: avslappning, lön i förhållande till det ideella 

arbetet, gemenskap och samhörighet, uppskattning och sakkunskap samt uppväxtens 

påverkan. I slutet av kapitlet kommer jag göra ett försök att applicera fyrfältaren som jag 

tidigare presenterat. 

 

4.1 Inledning 

För att få en inblick i vad som motiverar individer till att arbeta ideellt så har jag i min 

undersökning gått in med ett brett perspektiv för att försöka fånga upp så många olika 

aspekter som möjligt. Respondenterna i undersökningen förenas av att de arbetar ideellt som 

tränare inom fotboll, handboll och simning. I huvudsak så är det ungdomsidrott som de är 

tränare inom men det förekom även att seniorlag ingick i träningsprogrammen. Alla utom en 

av respondenterna hade själva varit aktiva inom den idrott som de idag är tränare inom. 

Felicia var den som stack ut i det här sammanhanget. Ingen av respondenterna hade varit 

aktiva på professionell nivå, det var endast på hobbynivå. Respondenterna hade också 

gemensamt att de slutade med idrottsutövandet i ungefär samma ålder. Det var vanligt att de 

slutade ungefär när de var 25 år gamla. Respondenterna beskrev att de hade ett idrottsintresse 

överlag. Exempelvis så beskrev Cecilia sitt intresse så här “Jag har ju alltid sedan jag var liten 

haft ett otroligt stort idrottsintresse. Jag har alltid varit sån som har tittat på all idrott på tv:n 

och varit och tittat på alla matcher och sånt.” Den här beskrivningen som vittnar om en kärlek 

till idrott var ett gemensamt tema hos respondenterna. 

 

Respondenternas tid inom det ideella arbetet var varierande. Bertil var den som varit med 

längst med sina 45 år inom simningen. Det vanligaste var dock en tid på cirka 10 år. Den 

genomsnittliga tiden som individerna lade ner i veckan på det ideella arbetet var 8 

timmar.Vilket motsvarar 20 procent av en heltidsanställning. 

 

Arbetsuppgifterna som respondenterna hade kretsade allra främst kring planering och 

genomförande av träningar. “Att stå på golvet” som det beskrevs flera gånger, vilket betyder 

att vara med och hålla i träningarna. Det förekom också att respondenterna hade någon 

ytterligare position i föreningen som de var delaktiga i, exempelvis så satt David och Anna i 

styrelsen för respektive förening. Detta beskrevs dock mest som ett nödvändigt ont då det 

huvudsakliga intresset hos respondenterna kretsade kring själva träningstillfällena. 

 

När respondenterna blev frågade om varför de valt att bli tränare så var det vanligaste svaret 

deras barn. De hade helt enkelt barn som var med i klubben och då ville de vara med och 

hjälpa till. Flera respondenter ville att deras barn skulle få samma möjligheter som de fick till 

att vara med och testa på sporten som de själva varit delaktiga i som unga. I Eriks fall så fanns 

det ingen annan som tog på sig ansvaret för att starta upp ett ungdomslag och då kände han 
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sig tvingad till att göra detta. Så det förekom både ett frivilligt deltagande då respondenterna 

ville vara med sina barn samt ett mer tvingat deltagande då barnen annars inte skulle få 

chansen att spela den sporten som föräldern hade spelat. Felicia hade även hon barn i klubben 

när hon tog på sig ansvaret som tränare men valde också att fortsätta trots att hennes barn 

tidigt slutade med sporten. Detta då hon fann så många fördelar med att vara tränare så det 

handlade inte längre om barnen utan det var för hennes egen skull som hon var med, detta 

kommer beskrivas mer senare i kapitlet. Bertil som inte hade några barn i klubben och som 

inte heller har haft barn i klubben sedan tidigare hade helt andra anledningar till sitt initiala 

deltagande. Han beskrev att han blev tillfrågad av en känd simmare i trakten och efter det så 

har det bara rullat på. Men det vanligaste motivet till att respondenterna började som tränare 

var att de hade barn i klubben. 

 

Jag har i det här kapitlet fångat upp de aspekter som har värderats högt av respondenterna. 

Nedan följer en presentation av de olika faktorerna. 

 

4.2 Avslappning - en frizon 

Möjligheten till att slappna av från vardagens stress var ett centralt tema i intervjuerna. 

Möjligheten att få släppa omvärlden en stund och lägga all energi på sig själv. Anna beskriver 

det så här  

 

Jag tror att många ser det som ett tvång mer än att det skulle vara 

roligt. Jag tror att tyvärr att det är färre som gör det än som skulle 

behöva. Här är man ju med och bidrar till en hel förening. Det handlar 

inte om vem som är bättre eller sämre. Det handlar om att individen 

har det så tight i sitt liv idag med familjen och jobb och då måste de få 

ventilen och då är det sig själva de tänker på. Men för mig är det här 

mig själv på samma sätt som vissa går och badar eller liknande. Det 

här är min egen tid (Anna, fotbollstränare). 

 

Här beskriver Anna hur hon ser fotbollsträningarna som en möjlighet att ha en egen tid. Hon 

menar att fler borde vara aktiva inom föreningslivet eftersom man har roligt och man får 

möjligheten att ventilera och släppa problemen i vardagen för en stund. Liknande resonemang 

hittar jag hos Bertil: 

 

När allting krånglar en hel dag från klockan 7 till 4 och så fortsätter 

man grubbla på det när man kommer hem. Men när jag kommer hit då 

kan jag släppa det där och ta nästa istället och ibland så kan det faktiskt 

hända att när man åker härifrån så kan jag tänka “Just det, varför gjorde 

jag inte så på jobbet istället”. Då har man liksom fått lite lugn och ro. 

Det låser sig ju lite i hjärnan ibland när man är på jobbet och det kan det 
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ju göra här också. Det är viktigt att kunna bryta av ibland och komma 

vidare (Bertil, simtränare). 

 

Ytterligare ett citat som pekar åt samma håll kommer från handbollstränaren Cecilia som 

säger “Det är liksom som en frizon. Man känner sig väldigt trygg där. Man mår ju jättebra 

efteråt. Även om det ibland är tungt att åka iväg.” 

 

Även David är inne på samma spår:  

 

Det är en frizon. När man kommer till sporthallen då kan man släppa 

allt med jobb för då är det bara fokus där. Det är nästan ett andrum där 

man kan andas för det här är ett rätt påfrestande jobb som man har. 

Man går kanske från en förhandling och det varit massa skit och så går 

man till sporthallen och då släpper man allt för då är det fokus på dom 

(David, handbollstränare). 

 

Felicia var också inne på hur simhallen i hennes fall fungerade som en frizon men för henne 

handlade det mer om en trygghet där hon fick komma iväg ifrån ett strulande familjeliv. 

 

På grund av den mannen jag har varit gift med så har simhallen varit 

en stor räddning, för här inne kommer ingen åt mig. Tryggheten är i 

simhallen (Felicia, simcoach). 

 

Felicias resonemang vittnar om att det inte bara är det ordinarie jobbet som respondenterna 

söker en avslappning från. Med att söka avslappning från det ordinarie jobbet så syftar jag på 

att man söker efter en frizon från jobbets stress och krav. Att man som individ får en chans att 

släppa de prestationskrav som ställs på jobbet och andra aspekter som följer med ett arbete. 

Men utöver avslappnig från jobbet så vittnar Felicia om att det kan vara ett familjeliv som 

strular och som leder till en ökad stressnivå, vilket man som individ kan söka en frizon från. 

 

De här resonemangen går att koppla till den inre motivationen som Edward Deci (1975) 

diskuterar. Individerna i min undersökning upplever en positiv känsla i kroppen av att delta i 

de olika aktiviteterna de är medlemmar i. Kollar jag i Ivarssons (2011) tabell så kan jag 

koppla de olika citaten till rutan “riktad till sinnesförnimmelse”. Respondenterna gör det här 

för att de mår bra av det. De får möjligheten att slappna av och släppa vardagsstressen. Detta 

ger dem möjligheten att ladda upp batterierna för att orka med morgondagen. Detta anser jag 

också går att koppla till Ekströms (1995) resonemang om deltagande i ideell verksamhet för 

egen vinning. Inte i form av status och erkännande utan istället egen vinning i form av 

stressreducering och välmående. Jag anser att den här formen av terapi som 

intervjurespondenterna beskriver i form av stressreducering och avkoppling blir en form av 

egen vinning då de förklarar att detta är en viktig del till varför de väljer att ställa upp som 

tränare. 
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Svaren i min studie stöds också av Ekströms (1995) resonemang om trygghet i en föränderlig 

värld. Ekström förklarar att det ideella arbetet kan fungera som en trygghet med ritualer och 

traditioner som individen är van vid (ibid.). I det här fallet så fungerar träningssituationerna 

som ritualer och traditioner där respondenterna kan känna igen sig. Framförallt eftersom 

respondenterna i min studie är tränare och själva får lägga upp de rutiner som de vill ha på 

sina träningar. Detta leder till att de får möjlighet att själva styra över hur det ska se ut på 

träningarna. Respondenterna beskriver att det är en förutsättning för att det ska gå att syssla 

med detta att man som tränare får bestämma själv. Detta tror jag kan leda till att de får en 

ännu större känsla av trygghet eftersom de har möjligheten att lägga upp träningarna som de 

anser passar bäst. Detta leder i sin tur att respondenterna kan slappna av då de har allt under 

kontroll. De får en kontrollerad miljö och kan därför också konstruera en miljö där de kan 

känna sig trygga. Ekström förde sitt resonemang år 1995 och jag tror att det hans resonemang 

är än mer relevant idag då vi lever i en tid med ständig uppkoppling mot internet i form av 

sociala medier. Som David nämnde i ett av citaten ovan så är det full fokus på barnen under 

tiden man är i sporthallen. 

 

Att detta med ansvar och graden av självbestämmande är en motiverande faktor kan jag också 

hitta i Herzbergs (1959) resonemang om motivationsfaktorer. En av de motivationsfaktorer 

som Herzberg nämner är autonomi. Eftersom respondenterna i min studie har möjligheten att 

själva bestämma vilka dagar de ska ha träningar på samt hur träningarna ska se ut så kan man 

se att det är en hög grad av autonomi. Anna, fotbollstränare, ger exempel på hennes grad av 

autonomi “Det måste utgå främst från att det passar in i mitt liv utanför jobbet. Både vilka 

dagar träningarna läggs och matcher också kan jag vara med att styra.”.  Även David förklarar 

vilken grad av ansvar och autonomi han har när han svarar på frågan om de har möjlighet att 

bestämma själva eller om föreningen lägger sig i “ Nej det är det helt och hållet vi som styr.”. 

Detta är också något som både Anna och David ansåg var viktigt för att de skulle vilja vara 

delaktiga som tränare och detta anser jag pekar på att även autonomin är en viktig del till att 

respondenterna skulle vara motiverade.  

 

Utan att göra ett försök att generalisera mitt resultat eftersom min studie är alldeles för liten så 

vill jag ändå konstatera att mitt resultat kretsande kring att föreningslivet fungerar som ett sätt 

reducera stress är slående lika Hayosh (2017) resultat som var en undersökning gjord i Israel. 

Möjligtvis finns det ett liknande drag. Det tycks som att människor mår bra av att vara 

delaktiga i olika typer av aktiviteter utanför deras ordinarie jobb, nämligen frivilliga 

aktiviteter på fritiden. I likhet med Hayosh studie så var det även i min studie respondenter 

som pekade på att det var ett bra sätt att reducera stressnivån i kroppen. 

 

Ett intressant fenomen i undersökningen var att det fanns en intervjuperson som inte såg det 

ideella arbetet som någon möjlighet till avslappning eller liknande. Erik beskrev det istället så 

här: 
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Nej jag känner mer att ibland så har det varit stressigt på jobbet och du 

skulle man hellre vilja ta hörlurar och ta en långpromenad istället för 

att stå i sporthallen i någon timme. Och det är väl det som gör att man 

riskerar att hoppa av eftersom man har det här hela tiden. Det blir som 

en extra press att man måste dit (Erik, handbollstränare). 

 

Anledningen till att Erik uppfattar det på det här sättet tror jag beror på att han var den enda 

som mer eller mindre kände sig tvingad till att vara handbollstränare och han hade mycket 

mer ansvar än han skulle vilja ha. Detta ledde till att det ideella arbetet istället blev en stressig 

situation istället för en så kallad frizon. Detta leder mig till att tro att för att det ideella arbetet 

ska fungera som en frizon och ett sätt att minska stress så behöver det vara ett helt frivilligt 

val och inte på något sätt tvingat. Jag kommer återkomma till det frivilliga och ofrivilliga 

senare när jag diskuterar min fyrfältare om just familj och frivillighet. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se av analysen att individerna i min undersökning, med undantag 

för en intervjuperson, upplever avslappningen som det ideella arbetet erbjuder som en väldigt 

motiverande faktor till varför de väljer att spendera så mycket tid med arbete utan monetär 

ersättning. Även ansvarstagandet och autonomin är bidragande faktorer till motivationen. Jag 

tror att dessa är sammankopplade då jag tror att ökat ansvarstagande och autonomi leder till 

en ökad känsla av trygghet då de får en kontrollerad miljö som kan anpassas efter 

intervjupersonernas behov. 

 

4.3 Lön och annan ersättning i förhållande till ideellt arbete 

När jag ställde frågan om intervjupersonerna får någon form av ersättning för arbetet de gör 

så framgick det tydligt att ingen förutom Bertil fick en ersättning. Bertil beskrev att han får en 

reseersättning då han åker långt för att kunna vara med på träningarna. De andra 

respondenterna beskrev att de inte fick någonting, varken träningsoveraller eller något annat. 

Tillgång till träningsoveraller är något som respondenterna var överens om att de skulle vilja 

ha. När jag ställde frågan om det var något som de önskade från klubben så var det detta som 

kom på tal hos alla intervjupersoner. 

 

En del av min intervjuguide kretsade kring om respondenterna upplevde att en lön skulle höja 

deras grad av motivation till ideellt arbete. Intressant var att ingen av respondenterna 

upplevde att så skulle vara fallet. Anna ger en beskrivning där hon förklarar att hon hellre 

skulle ge tillbaka de pengarna till klubben för att hjälpa den växa. 

 

Det är klart om klubben har en sån ekonomi att kunna ge en viss lön 

så borde det ju också finnas möjligheter att kanske ge någon form av 

stöd även till spelare. Då kanske man kunde vara ute och ragga spelare 

på ett annat sätt för det är ju där som problematiken ligger i en liten 

förening, har vi nog med spelare? När en klubb satsar ska man ju 
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klättra i serien och då behöver man ju ha spelare så allting sitter ihop 

(Anna, fotbollstränare). 

 

Detta vittnar om att pengar inte är något som är aktuellt för det arbete som Anna lägger ner 

för klubben. Hon gör det mer för klubbens skull. David och Erik är också inne på detta spår 

vilket går att se i deras citat nedan. Senare i intervjun beskriver Anna också att hon tidigare i 

arbetet med klubben kände att hon var tvungen att vara med för klubbens överlevnad: “Men 

på den tiden så var det ju mer för klubbens överlevnad för vi har ju inte så många aktiva och 

man vill inte riskera att klubben dör ut.”, pengar är inget som har varit en tanke för henne. 

Även Cecilia förklarar hennes tankegångar om lön “Nej… någon form av ersättning skulle ju 

inte vara fel att få men motivationen tror jag inte skulle förändras. Man tycker det är roligt 

och just när man har hållit på så länge så har det ju blivit en livsstil så det är ju svårt att släppa 

det.” David förklarar det så här: 

 

Nej mig spelar det ingen roll. Men sen ser jag för att locka kanske fler 

ledare att man hade någonting att erbjuda. Inte pengar men kanske 

träningskläder, träningsoveraller och såna saker, det är ju sånt vi inte 

får i dagsläget men det är sånt som jobbas med för att få till skott för 

det är ändå någon form av klapp på axeln från föreningen för att man 

ställer upp (David, handbollstränare). 

 

Även Erik är inne på samma spår: 

 

Nej det tror jag inte faktiskt. Jag är ju i den åldern nu så jag tycker ju 

att man borde när man ska rekrytera yngre idag som ska ta över så 

tycker jag att man ska locka med att man ger dom en symbolisk 

summa, kanske 500kr i månaden eller något sånt. För jag tror att man 

kommer tappa det annars (Erik, handbollstränare). 

 

 

Bertil säger så här: 

 

Sen är det ju så här att det är ju inte lönen utan det är nöjet att vara 

ihop med ungdomar som är grejen. Det blir väl som vilket arbete som 

helst. Det är roligt vissa dagar och så är det inte så roligt vissa dagar. 

Jag tror inte lönen är den stora grejen i det hela (Bertil, simcoach). 

 

Dessa resonemang stöds av Herzbergs (1966) tvåfaktormodell där han förklarar att lön inte är 

något som ger en motivation för arbetstagarna. I det här fallet så är inte lön intressant för 

respondenterna. Det som motiverar individerna i min studie är istället ett intresse för arbetet 

och en kärlek för sporten. Att ha ett intresse för arbetet är också en av de motivationsfaktorer 

som Herzberg använder sig av i sin modell (Herzberg 1966). Det var viktigt för flera av 



28 
 

individerna att klubben skulle må bra och finnas kvar så att deras barn skulle få samma 

möjligheter till deltagande i samma sporter som respondenterna var aktiva inom som unga, 

men detta återkommer jag till senare i kapitlet. 

 

4.4 Sociala kontakter 

Ett återkommande tema i intervjuerna var gemenskapen som byggs upp inom det ideella 

arbetet. I följd av detta förklarade också intervjupersonerna att de tack vare det ideella arbetet 

har byggt upp nya sociala kontakter. Jag har använt mig av begreppet sociala kontakter i 

genomförandet av intervjuerna. Detta är ett brett begrepp och innefattar flera olika aspekter. 

Exempelvis så pratar respondenterna om en gemenskap och samhörighet som byggs upp inom 

föreningslivet men att skapa sociala kontakter kan också handla om att få nya vänner eller att 

helt enkelt träffa andra människor som man annars inte skulle ha träffat. När Anna fick frågan 

om hon skulle gå miste om sociala kontakter så svarade hon så här:  

 

Framförallt så kan jag känna att jag längtar så efter mina spelare. Det 

är ju det största. Jag tycker det är så roligt att komma och träffa dom. 

Det är ju dom som ger mig energin som behövs. Det är det jag skulle 

gå miste om (Anna, fotbollstränare). 

 

Vidare svarar hon såhär på frågan om gemenskapen är viktig: 

 

Ja. Den är jätteviktig. Den kan fungera lite som en egoboost till mig 

själv ibland. Man är en i gänget. Jag tycker själv att det är så viktigt att 

om man ska gå ut och kämpa tillsammans så behöver man vara ett 

starkt vi och det gillar jag att bygga. Där ska ju jag ingå (Anna, 

fotbollstränare). 

 

För Anna så handlade sociala kontakter allra främst om gemenskapen inom laget som hon inte 

skulle vilja gå miste om. Som hon säger så vill hon bygga upp ett känsla av ett starkt vi inom 

laget och detta beskriver hon som viktigt för henne. Inom hennes ordinarie arbete så beskriver 

hon att hon saknar just den här biten där hon får arbeta som ett lag och fungera som en coach. 

Bertil anser även han att han har skapat nya sociala kontakter tack vare det ideella arbetet och 

menar också på att det är viktigt för honom: “Ja absolut det gör man ju. Det är ju föräldrar, 

styrelser och personal som jobbar här. Det är ju nya kontakter, verkligen.” I Bertils 

beskrivning av skapandet av nya sociala kontakter så beskriver han inte på samma sätt som 

Anna. För Bertil så är det mer sociala kontakter i form av bekanta och vänner. Bertil beskriver 

det mer som att han får möjligheten att träffa nya människor som han inte skulle göra annars. 

 

Med svaren på frågorna om sociala kontakter så finns det kopplingar att dra till Maslows 

behovshierarki, det tredje steget i hierarkin som handlar om samhörighet. Maslow menar att 

människan har ett behov av att känna en samhörighet med andra människor (Maslow 1954). 

Maslow (1954) menar att människor kommer att söka efter den här samhörigheten. Den 
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ideella verksamheten har för respondenterna fungerat som ett tillvägagångssätt till att uppfylla 

behovet av samhörighet i olika former. Med olika former så avser jag att för exempelvis Anna 

så var gemenskapen viktig men för Bertil så var det mer sociala kontakter i form av bekanta 

och vänner som han kunde känna en samhörighet med. Samhörigheten som individerna 

eftersträvar finns då att hitta i det ideella arbetet. Flera respondenter understryker att den 

sociala kontakten som uppnås tack vare det ideella arbetet är viktig. Detta resultat 

överensstämmer också med Hayosh (2017) studie där han fann att en medverkan i 

föreningslivet kan leda till en förbättrad social tillvaro. Även Erik är inne på samma spår. Erik 

upplever att det är viktigt men han menar på att det var en större gemenskap tidigare när 

klubben var större. Men för honom är det fortfarande en viktig del i det ideella arbetet. Han 

menar främst att andra tränare inte bryr sig lika mycket om den sociala biten utan att de 

främst sköter sitt eget. Erik beskriver att den sociala samhörigheten i klubben var starkare allt 

eftersom att klubben har blivit mindre och detta har i sin tur lett till att det blivit svårare att 

driva klubben eftersom de flesta väljer att ta hand om sitt eget och inte hjälpa varandra. Detta 

är en intressant aspekt som tyder på att de sociala kontakterna inom klubben inte bara är 

positiva för individerna som är delaktiga utan även för klubben. 

 

Det är jätteviktigt. Att man är en del av föreningen också. Tyvärr 

kanske det har blivit mer utsuddat mot hur det var tidigare. Då var 

man ju med i en stor förening där alla kände alla nästan och det var 

många spelare som hjälpte till i ungdomslag men det har blivit mer att 

jag sköter mitt och det räcker (Erik, handbollstränare). 

 

Ytterligare ett exempel på att sociala kontakter är viktiga för klubben erbjuder David. Davids 

första tanke vid frågan om de sociala kontakterna var viktiga var inte för sig själv utan för 

klubben:  

 

Ja men det är viktigt. Jag tror det är viktigt för idrotten överlag att man 

får kontakter med nytt umgänge så man kan rekrytera till klubbarna 

för det behövs ju alltid folk för att hålla upp en klubb (David, 

handbollstränare). 

 

David upplever inte heller att han skulle gå miste om sociala kontakter om han skulle välja att 

sluta som tränare. I detta fall så gör jag tolkningen att David redan har ett tillfredsställt socialt 

liv och därför inte strävar efter att tillfredsställa behovet av samhörighet som Maslow 

presenterar i sin behovshierarki. 

 

Slutsatsen av detta blir att de individer som upplever att de har ett tillfredsställt socialt behov 

inte känner att det ideella arbetet fyller den funktionen medan de individer som har det sämre 

i sin sociala tillvaro värdesätter det ideella arbetet på ett annat sätt. För dem så är det ideella 

arbetet ett sätt att skapa nya kontakter och också att få en daglig kontakt med andra 

människor. Även de respondenter som jag tolkar som att de redan hade ett tillfredsställt 
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socialt liv uppskattade även de att de träffade nya människor och skapade nya sociala 

kontakter på olika sätt. Skillnaden är att de inte upplever att de skulle gå miste om några 

sociala kontakter om de valde att sluta i föreningen. Detta menar jag innebär att den sociala 

faktorn kan vara en motiverande faktor beroende på individen. 

 

4.5 Uppskattning & sakkunskap 

Herzberg (1966) presenteras i hans tvåfaktormodell en rad olika motivationsfaktorer. 

Uppskattning var en av dem. Därför var jag intresserad av huruvida uppskattningen som 

respondenterna får tack vare det ideella arbetet fungerar som en motivator. Samtliga 

respondenter upplevde att de fick uppskattning för jobbet de gjorde och att detta var viktigt 

för dem. Bertil säger såhär “ Det tycker jag att jag får. Det ser man när ungdomar kommer på 

träningarna och vi är glada och skrattar och har roligt och så där. Det är uppskattning.” Han 

beskriver hur han upplever att han får en uppskattning av ungdomarna och att de har roligt 

tillsammans under träningstillfällena. På frågan om han upplever att uppskattningen är viktig 

så svarar han “Ja, naturligtvis.”. Cecilia förklarar även hon att det är viktigt med 

uppskattningen “Ja men det tycker jag att det är. Att man ska få tillbaka någonting”. Även 

Anna svarar såhär på frågan om hon upplever att hon får uppskattning för sitt arbete “Ja det 

tycker jag. Kommer det mycket folk på träningen så märker man ju att man har gjort ett bra 

jobb och det är ju uppskattning i sig. Feedbacken man får också.” Vidare förklarar hon: 

 

Ja och särskilt nu de sista två åren när vi har kunnat ha ett juniorlag. 

Då tycker jag att jag har fått mer uppskattning. Att det är fantastiskt att 

jag har kunnat dra runt på det här själv. Det tycker jag. Lite dåligt 

samvete låter det nästan som föräldrarna har ibland, att de inte har 

hjälpt till (Anna, fotbollstränare). 

 

Dessa tankegångar om uppskattning går att koppla med det fjärde steget i Maslows 

behovshierarki. Det fjärde steget kretsar kring individens självkänsla. För att individen ska 

uppnå en tillfredsställd nivå av självkänsla så behöver den få uppskattning (Maslow 1954). 

Detta kan individerna i min undersökning uppnå genom det ideella arbetet. Inom det fjärde 

steget så finns också en strävan efter status och rykte (ibid.). Rykte kan exempelvis vara i 

form av bekräftelse från andra individer. Som vi kan se i citatet från Anna så nämner hon hur 

de andra föräldrarna nästan har lite dåligt samvete för att de inte har ställt upp. Detta tolkar 

som att det ger Anna en känsla av status och att hon har en högre position än de andra 

föräldrarna. Detta menar jag leder till att det fjärde steget i behovshierarkin uppfylls. Detta går 

i sin tur att koppla till Ivarssons (2011) tabell över inre och yttre motivation. Individerna gör 

det här för att de mår bra av de känslor som det framkallar. Uppskattningen som 

respondenterna fick tack vare att de lägger ner det här arbetet, som för de flesta motsvarade ca 

8 timmar per vecka, leder till en tillfredsställelse då de får känna en glädje och stolthet. 
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Vidare vill jag också påstå att det femte steget i Maslows (1954) behovshierarki spelar en roll 

i fråga om uppskattning. Det femte steget kretsar kring att individen får möjlighet att göra det 

som hen känner att hen är skapt för. Många av de respondenter i min undersökning beskriver 

att de har en passion för sporten. Cecilia säger såhär:  

 

Jag har ju alltid sedan jag var liten haft ett otroligt stort idrottsintresse. 

Jag har alltid varit sån som har tittat på all idrott på tv:n och varit och 

tittat på alla matcher och sånt. Just på den här orten är det ju handboll 

och fotboll som alltid varit så man har ju tittat på matcher och sånt 

jämt (Cecilia, handbollstränare). 

 

Cecilia beskriver här en form av passion för idrott. Cecilia beskriver att hon har sysslat med 

handboll i olika former i ungefär 27 år. Då både som tränare och spelare. Hon spelade 

handboll länge på amatörnivå men valde sedan att gå över till tränarrollen då hon upplevde 

den som mer givande. Hon har ett stort kunnande inom sporten. Detta upplever jag är något 

som är gemensamt för flera respondenter, att de har ett idrottsintresse som startat redan i unga 

år i form av att de själva spelat den sport de är intresserade av. Som handbollstränare menar 

jag att Cecilia får möjlighet att uppfylla både det fjärde och det femte steget i Maslows 

behovshierarki. Hon får möjlighet att uttrycka sin sakkunskap i handbollen och samtidigt få 

en uppskattning för att hon gör det. Detta vill jag påstå är en stor anledning till att 

respondenterna i min undersökning väljer att delta i den ideella verksamheten. Även Anna ger 

en passionerad beskrivning om vad hon tycker är så bra med att vara fotbollstränare: 

 

Först och främst så är det så jäkla kul. Jag tycker väldigt mycket om 

gruppdynamik. Jag tycker det är fantastiskt att få ett helt lag att 

fungera som ett kollektiv. Sen även i den individuella biten, den 

coachande biten tycker jag om. Jag är jätteintresserad av strategiska 

saker, strategier. Det är så många bitar som gör att fotboll blir så himla 

roligt att hålla på med. Att analysera är också en sån sak som jag 

älskar. Vara kreativ och hitta nya lösningar och övningar. Så det är ju 

mycket tid man sitter hemma och jobbar och skapar övningar. Även 

efter att man har haft en match. Det är flera grejer som gör att man 

tycker att det är så roligt (Anna, fotbollstränare). 

 

Fotbollen ger Anna en möjlighet att få utlopp för sin sakkunskap och samtidigt få mycket 

uppskattning för arbetet hon gör. Fotboll är något om Anna lägger ner mycket tid på. Hon 

beskriver ett stort fotbollsintresse och spenderar mycket tid hemma där hon försöker komma 

på nya idéer till nästkommande träningar och matcher. Anna besitter en stor sakkunskap inom 

fotbollen. Hon är utbildad på flera nivåer för att bli fotbollstränare på högre nivå än den nivå 

hon tränar i dagsläget, vilket är ett fotbollslag i en av de lägre divisionerna. Anna förklarade 

för mig i intervjun att hon besitter de utbildningar som krävs för att träna lag upp till svenska 

division 1. 
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Som sammanfattning kan jag kortfattat konstatera att uppskattning är en stor del i varför 

individerna i min undersökning väljer att vara tränare i olika idrottsorganisation och alltså en 

stor del i varför de väljer att arbeta ideellt. Individerna får tack vare den ideella organisationen 

möjlighet att få utlopp för sin sakkunskap och få uppskattning för det. Flera av 

respondenterna beskriver att de besitter en stor sakkunskap inom respektive sport. Exempelvis 

så har Bertil var både aktiv som simmare i hans ungdom men även varit tränare under en lång 

tid. Anna och Cecilia har som tidigare beskrivits mer eller mindre en passion för sporten. 

Respondenterna får då tack vare att de har rollen som tränare inom respektive sport 

möjligheten att ge utlopp för den kunskap som de besitter. Detta leder till att Maslows fjärde 

steg om sökandet efter samhörighet samt femte steg om självförverkligande blir uppfyllt. 

Detta överensstämmer också med Herzbergs (1966) teori som menar på att uppskattning är en 

motiverande faktor. 

 

4.6 Uppväxtens påverkan på respondenternas vilja att delta i ideell verksamhet 

En av mina frågeställningar var huruvida uppväxten har en påverkan på individens beslut att 

engagera sig i ideell verksamhet. För att ta reda på detta ställde jag frågan om respondenternas 

föräldrar varit aktiva inom ideella verksamheter när respondenterna var unga. Det visade sig 

att alla respondenter hade föräldrar som på något sätt hade varit engagerade i 

idrottsföreningar. En respondent hade föräldrar som utöver idrottsverksamheten också varit 

delaktig i politiska organisationer. Respondenterna själva upplevde också att det troligtvis 

hade en roll att spela i deras egna beslut att medverka. Anna förklarar det såhär  

 

Både mamma och pappa var aktiva som tränare. Min mamma var 

aktiv inom längdskidor så då var jag ju med när hon tränade. Min 

pappa har hållit på inom slalom. Så de har varit aktiva (Anna, 

fotbollstränare).  

 

Vidare förklarade Anna att detta varit en viktig del i hennes uppväxt och att hon uppskattat 

det när hon var liten och därför tror hon att det har en roll att spela i hennes idrottsintresse och 

vilja att engagera sig i den lokala fotbollsklubben. Cecilia förklarar även hon att hennes 

mamma varit aktiv inom idrottsföreningar “Mamma har väl alltid varit med som lite hjälp när 

jag har idrottat själv, både handboll och fotboll så har hon ju alltid varit aktiv. Hon har varit 

med jämt, lite som en allt i allo runt omkring. Det har hon ju varit.”. Ytterligare exempel är 

Erik som säger såhär:  

 

Ja dom var ju aktiva men inte så styrande kanske. Min mamma var 

med som lagledare åt min syster och så. Hon var på träningarna, hon 

höll ju inte i själva träningarna men hon var med bredvid och hjälpte 

till (Erik, handbollstränare). 
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David svarade såhär på frågan om han tror att hans pappas medverkan har fått honom att vilja 

arbeta ideellt: “Jo men så är det. Det är med ifrån barnsben om man säger så. Och så brukar 

det väl i regel vara också. Det är lättare om man har haft föräldrar som sysslat med sånt här, 

det går i arv ungefär.”. Bertil svarar såhär på samma fråga “Det är ju en kombination 

naturligtvis. Det är ju att bli väckt för ett idrottsintresse egentligen. Det är ju det det handlar 

om.” 

 

Det här resultatet vill jag koppla till resonemanget kring inre och yttre motivation. Gagné och 

Deci (2005) presenterar i Self-determination teorin tanken att yttre motivation kan 

internaliseras. Detta innebär att motivation som annars har kommit utifrån har internaliserats 

och individen upplever nu att den kommer inifrån. Ivarsson (2011) presenterar också detta i 

hans tabell som presenteras tidigare i uppsatsen, under namnet införlivad styrning. Jag vill 

koppla detta resultat till att respondenterna har haft föräldrar som varit aktiva inom ideell 

verksamhet under hela deras uppväxt och tack vare detta har de internaliserat en tankegång 

om vad man bör göra som vuxen, alternativt som förälder. Detta leder till att individerna i min 

undersökning känner det som självklart att de bör på något sätt vara aktiv inom ideell 

verksamhet, i detta fall idrott då deras föräldrar varit det under deras uppväxt. Framförallt i de 

fallen där respondenterna hade egna barn i organisationen. Fyra av sex av respondenterna 

hade barn som de var tränare för. Dessa var Anna, Cecilia, David och Erik. De kan tänkas ha 

införlivat värderingar ifrån deras egna föräldrar och känner därför att det är självklart att de 

ska vara med sina egna barn i deras idrottande. 

 

Mitt resultat pekar på att individens uppväxt har en roll att spela i huruvida hen kan tänkas 

ställa upp och arbeta i ideell verksamhet i vuxen ålder. 

 

4.7 Familjens påverkan på valet att delta i ideell verksamhet 

Tidigare i uppsatsen presenterade jag en egen fyrfältare som urskiljer fyra olika anledningar 

till att individer engagerar sig ideellt. Fyrfältaren baseras på om respondenterna har 

familjemedlemmar som är verksamma inom organisationen samt om de upplevde att det var 

frivilligt eller ett tvingat val att delta. Jag kommer här att göra ett försök att sätta in mina olika 

respondenter i de olika områdena. 

 

Fyra av respondenterna har barn som är verksamma som spelare inom organisationen. Två av 

respondenterna hade inte barn som var aktiva i verksamheten. Jag kommer nu presentera 

fyrfältaren igen men med individerna placerade i de olika rutorna. Det blev ingen respondent 

som passade in i rutan “Tvingat av exempelvis normer”. Jag tror att den här kategorin är 

ovanlig när det kommer till ideella idrottsorganisationer. 
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 Familj Inte familj 

Frivilligt Frivillig familjestöttning 

Anna 

David 

Cecilia 

Altruism / Eget intresse / 

Passion 

Bertil 

Felicia 

Ofrivilligt Tvingat familjedeltagande 

Erik 

Tvingat av exempelvis 

normer 

Figur 5. Egen figur. 

 

Som vi kan tyda av fyrfältaren så var det vanligaste i min undersökning att respondenterna 

hade någon familjemedlem som var delaktig i organisation, alla som ligger under “familj” 

hade barn som var delaktiga. Anna, David och Cecilia upplevde alla tre att de helt frivilligt på 

eget initiativ hade tagit på sig uppdraget som tränare för deras respektive barns idrottslag. 

Erik kände sig tvingad att göra det eftersom ingen annan ställde upp och han ville att hans son 

skulle få möjligheten att utöva samma idrott som Erik hade gjort när han var barn. Erik 

beskriver inte samma brinnande intresse för sporten som Anna, David och Cecilia gör. Bertil 

och Felicia hade inga barn i organisation och inte heller någon annan familjemedlem. 

 

Jag ställde även frågan om de som hade barn som de var tränare för skulle kunna tänka sig att 

fortsätta vara tränare även om deras barn skulle välja att sluta med sporten alternativt välja att 

byta klubb. Här skiljde sig svaren åt lite grand. Anna beskriver det så här: 

 

Sen har jag ju min son med i laget också men han har funderat på om 

han skulle ta klivet vidare någon annanstans. Men alla är medvetna 

om att jag har tagit det här uppdraget för mig och inte för att han är 

spelare. Jag skulle fortsätta även om han bestämde sig för att byta 

klubb (Anna, fotbollstränare). 

 

Det Anna beskriver här är intressant för hon valde från början att starta ett ungdomslag på 

grund av att hon ville att hennes son skulle ha ett lag att spela i. Allt eftersom tiden har gått så 

har hennes tankar och attityd till tränarjobbet förändrats. Nu känner Anna att hon gör det här 

för sin egen skull och skulle därför också kunna placeras i rutan för eget intresse och passion. 

Jag har dock valt att placera henne i “frivillig familjestöttning” då det var så hennes resa som 

tränare började. 



35 
 

 

Cecilia, David och Erik skulle inte vara intresserade av att fortsätta som tränare om deras barn 

valde att sluta. Cecilia och David beskriver dock att de tror att de fortfarande skulle vara 

delaktiga i föreningen på något sätt men inte i tränarrollen. Vilket betyder att även de skulle 

kunna placeras i rutan för eget intresse. Men jag väljer att placera dom i “frivillig 

familjestöttning” då det i likhet med Annas fall var barnen som ledde dom till att ta på sig 

uppdraget. Det jag kan konstatera efter att ha analyserat de olika respondenternas svar är att 

rutorna “frivillig familjestöttning” och “altruism / eget intresse / passion” har ett samband i 

min undersökning. De tränare som hamnar i “frivillig familjestöttning” beskriver också att de 

har ett stort intresse för sporten och kanske skulle de vara delaktiga i föreningarna oavsett om 

de hade barn som var verksamma eller inte. Jag tror dock att det finns flera individer som 

enbart skulle passa in i en av rutorna men i den här undersökningen så ser vi ett samband 

mellan de två kategorierna. Detta kan också bero på att respondenterna har ett stort intresse 

för sporten och vill att deras barn också ska ha det. Därför väljer de att frivilligt ta på sig 

uppdraget som tränare. 

 

Det jag upptäckt som är mest intressant med hjälp av min fyrfältare är ett samband mellan 

vilken ruta som individen placeras i och vilka faktorer som individen bedömer som mest 

motiverande för deras deltagande. De som placerades i rutan “frivillig familjestöttning” 

upplevde jag som mer positiva till tiden de spenderar med ideellt arbete generellt sett. De lade 

stor vikt på att de tyckte att det var så roligt och att det kul att bredda sitt sociala nätverk och 

att få spendera allt mer tid med barnen. Erik som hamnar i “tvingat familjedeltagande” hade 

inte en lika positiv syn på ideellt arbete och upplevde det som mer stressande. Visserligen så 

upplevde även Erik att det var kul att få spendera tid med barnen men han lade inte lika stor 

vikt vid avslappning och uppskattning som de som hamnade i de andra rutorna. Bertil och 

Felicia som inte hade några barn inom organisationen lade mest vikt på avslappningen som de 

upplever att det ideella arbetet ger dem samt de sociala kontakterna och uppskattningen. För 

Bertil fanns det en möjlighet till att koppla av i det ideella arbetet då han kunde släppa allt 

annat för en stund, det har fungerat som en fristad för honom. Han känner sig trygg i 

simhallen och i sin roll som tränare då han vet vad som ska göras och vad som förväntas av 

honom. Han kan släppa omvärldens krav för en stund. Felicia beskriver tryggheten när hon 

förklarar att hon kunde använda sig av det ideella arbetet som ett sätt att ta sig ifrån en svår 

situation med hennes före detta man. Hon beskriver att simklubben var guld värd för henne då 

hon kunde släppa allt det dåliga och bara fokusera på barnen i simklubben. För Erik var det 

inte lika viktigt med de sociala kontakter inom arbetet och han beskriver inte heller att det 

ideella arbetet fyller någon stressreduceringsfunktion detta tror jag framförallt beror på att han 

inte hade gjort ett frivilligt val och därför inte kände samma intresse för att vara en del av 

organisationen. 

 

Slutsatsen av detta resonemang blir att beroende på om individen har gjort ett frivilligt val 

eller inte så kan det vara så att du värderar de olika aspekterna av det ideella arbetet olika. Det 

tycks som att de som har gjort ett frivilligt val lägger en större värdering i det ideella arbetet 
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och att de uppskattar de olika aspekterna allt mer än de som mer eller mindre har känt sig 

tvingad till sitt deltagande. Det skulle vara intressant att vid fortsatt forskning kartlägga allt 

fler individer för att se kopplingar mellan de olika motiverande faktorerna. 
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5. Sammanfattande diskussion 

I detta kapitel presenterar jag svar på mina frågeställningar samt diskuterar vad som skulle 

kunna ha gjorts bättre och vilka styrkor samt svagheter uppsatsen har. 

 

5.1 Slutsatser 

I studien arbetade jag med två frågeställningar. Varav den första var: 

 

● Vilka faktorer motiverar individer till att arbeta ideellt inom idrottsorganisationer? 

 

Min studie pekar på flera olika faktorer som har en avgörande roll om individer upplever att 

de vill arbeta ideellt. Det som har varit mest framträdande i intervjuerna är att respondenterna 

upplevde att det ideella arbetet erbjöd en form av avslappning från stressen från den övriga 

världen. Alla individer upplevde den här känslan. De upplevde att de fick möjligheten att 

slappna av och minska stressnivån. Flera respondenter beskrev det ideella arbetet som en 

frizon. Det beskrevs också som “egen tid”, respondenterna får möjlighet att lägga all energi på 

sig själva istället för att ha jobbet att tänka på eller hemmet. 

 

En annan faktor som var framträdande var den sociala biten. Majoriteten av respondenterna 

upplevde att de hade fått ett utökat socialt nätverk tack vare det ideella arbetet och de 

upplevde också att detta var viktigt för att de ska vilja arbeta ideellt. Gemenskap var ett 

nyckelord i flera intervjuer. Det beskrevs i flera intervjuer att respondenterna har lärt känna 

människor som de aldrig skulle ha träffat om inte de varit delaktiga i föreningen. Flera av 

respondenterna upplevde också att de skulle gå miste om sociala kontakter om de valde att 

sluta som tränare. Det fanns också individer som upplevde att den sociala biten främst 

gynnade föreningen de arbetade för och inte personligen, detta var individer som jag bedömer 

har ett tillfredsställt socialt behov och därför inte ser att de behöver utöka deras sociala 

nätverk tack vare det ideella arbetet. 

 

Familjen var också en central del för flera respondenter. Det vill säga att de var delaktiga i 

verksamheten för att de hade barn som var det och de ville få möjligheten att spendera mer tid 

med familjen samt att de delade ett intresse för idrotten. Detta var en stor anledningen till att 

fyra av respondenterna valde att ta på sig tränarrollen från början. Det fanns också exempel i 

studien där en respondent kände att han var tvungen att axla rollen som ledare eftersom det 

inte fanns någon annan som gjorde det. Detta eftersom han väldigt gärna ville att hans barn 

skulle få möjligheten att vara delaktiga i sporter så han kände sig tvingad att ta ett ansvar.  

 

Intressant är också att det fanns fall där familjen inte hade någon påverkan på individens 

beslut att vara aktiv inom föreningslivet. En respondent beskrev sitt val att vara delaktig som 

ett strategiskt val då hon hade för avsikt att på lång sikt kunna leva på detta. Hon hade en 

dröm om att kunna säga upp sig från sitt ordinarie jobb för att enbart kunna försörja sig på att 

vara fotbollstränare. Ett annat exempel där familj inte hade någon påverkan var en äldre man 
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som upplevde att tiden som simtränare hjälpte honom att hålla sig uppdaterad med vad som 

var viktigt för dagens ungdom. Han kände att tiden han spenderade med ungdomarna i 

simklubben hjälpte honom att hänga med i vad som pågår i ungdomars huvud idag. Med hans 

egna ord så hjälpte det honom från att bli “förgubbad”.  

 

Min andra frågeställning var: 

 

● Påverkar en individs uppväxt viljan att delta i ideell verksamhet? 

 

Alla individer hade föräldrar som varit aktiva inom ideell verksamhet när de var unga, i 

synnerhet i idrottsorganisationer. Alla respondenter utom en upplevde att deras föräldrars 

medverkan hade haft en inverkan på deras beslut och vilja till att vara aktiva inom 

föreningslivet. Detta tyder på att individens uppväxt har en roll att spela i frågan om individen 

blir intresserad av att delta i ideell verksamhet i vuxen ålder. Jag kopplar detta resultat till att 

individerna i undersökningen har internaliserat deras föräldrars värderingar under deras 

uppväxt. 

 

5.3 Diskussion 

Syftet med min studie var att ta reda på vilka faktorer som motiverar människor till att arbeta 

utan någon monetär ersättning inom idrottsorganisationer, alltså ideellt arbete. Jag upplever 

att resultatet från min undersökning är värdefullt och att jag har svarat på syftet och 

frågeställningarna i undersökningen med bästa möjliga metod. En kvalitativ metod var enligt 

mig det bästa valet då jag har svårt att se att en kvantitativ metod skulle uppnå det resultatet 

som eftersträvades. Syftet har besvarats genom att jag har utformat frågeställningar som har 

lett mig till att utarbeta en intervjuguide som ger en bra inblick i hur respondenterna i 

undersökningen ser på det ideella arbetet. Intervjuerna har fungerat bra och jag upplever att 

respondenterna i studien har svarat genuint och erbjudit mig en inblick i deras tankegångar. 

Efter att ha studerat intervjusvaren noggrant så tycker jag att det ser ut som att det är 

respondenternas egna tankegångar och inte jag som lett dom till att svara på ett visst sätt. 

Detta anser jag är en styrka med min undersökning, att jag har varit konsekvent med 

användandet av en väl formulerad intervjuguide som har givit mig bra material för analys.  

 

En svaghet i undersökningen är att jag har arbetat ensam och kanske har gått miste om 

intressanta tankegångar då jag inte har haft något partner att bolla idéer med. En annan sak 

som jag skulle ha gjort på ett annat sätt är lokalerna för intervjuerna. Jag upplevde ibland 

vissa störningsmoment som jag skulle önska inte varit där. Jag tror dock inte att detta har 

påverkat intervjupersonerna i deras svar men det är något som skulle kunna ha fungerat bättre. 

Ytterligare en svaghet är undersökningens omfång. Jag skulle ha önskat att ha utfört fler 

intervjuer men även detta begränsas när man är ensam författare. Med en partner hade det 

funnits större möjlighet att utföra en undersökning med fler respondenter. Detta hade också 

givit mer tyngd i mina slutsatser. 
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I framtida forskning skulle det vara intressant att undersöka om man kan hitta fler kopplingar 

i likhet med min fyrfältare. Kopplingar som förklarar om olika faktorer värderas olika högt 

beroende på om det är ett frivilligt deltagande eller inte, samt om det är ett eget intresse som 

individen har eller om det beror på att familjemedlemmar är engagerade i organisationen. Det 

skulle också vara intressant att undersöka huruvida arbetsgivare upplever att individer som 

arbetar ideellt har en fördel i konkurrensen mellan jobb. I min undersökning har 

respondenterna inte antytt att de har ansett att det är viktigt för dem att det ser bra ut i 

jobbsökandet men det skulle vara intressant att se vad arbetsgivare har att säga. En annan 

aspekt som jag uppmärksammat är att flera av respondenterna i min studie diskuterar om hur 

deras ideella engagemang är viktigt för klubbens överlevnad. Flera respondenter diskuterade 

kring detta och att klubben de är delaktiga i hade varit mycket större när de var unga. De 

förklarade att de värderade idrottsklubben högt när de var unga. Därför upplevde de att deras 

ideella engagemang var viktigt för att klubben skulle fortsätta finnas. Jag tror att detta skiljer 

sig beroende på vilken storlek det är på orten man bor i. I min studie bodde alla i en liten ort. 

Fortsatt forskning skulle kunna undersöka huruvida det skiljer sig beroende på storleken på 

orten man bor i. 
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Bilaga – intervjuguide 

 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 
● Kön? 

● Ålder? 

● Civilstånd? 

● Yrke? 

 

Allmänt om organisationen 
● Vad är du delaktig i för organisation?  

● Kände du dig tvingad eller var det helt frivilligt? 

● Vad gör du för någonting där? 

● Hur mycket tid lägger du ner i veckan på ideellt arbete? 

● Får du någon ersättning för arbetet du utför? 

- Om ja: vad för något? 

- Om nej: skulle du vilja ha det? 

● Tror du att du skulle vara mer motiverad till deltagandet om du fick lön? 

 

Bakomliggande faktorer 
● Hur kom du i kontakt med organisationen? 

● Har du haft ett intresse av detta ämne sedan tidigare? 

● Varför arbetar du ideellt? 

● Vad får du ut av det? 

● Är det något du upplever viktigt för din identitet?  

● Känner du att du får mycket uppskattning för jobbet du gör? 

● Upplever du att du har möjlighet att bestämma själv hur du ska jobba/lägga upp 

jobbet? 

● Tycker du att det ser bra ut att vara verksam i en ideell förening? Är det viktigt för 

dig? 

 

Uppväxt 
● Har du haft föräldrar som varit aktiva i ideella organisationer? 

● Om ja: Tror du att deras medverkan ideella organisationer har påverkat din vilja att 

också delta? 

 

Sociala aspekter 
● Har du skapat nya sociala kontakter tack vare det ideella arbetet? 

● Är det viktigt med de sociala kontakterna? 

● Upplever du att du skulle gå miste om sociala kontakter om du slutade med det ideella 

arbetet? 

● Känner du att du kan sluta eller är du mer eller mindre tvingad att fortsätta? 

 

Ideellt arbete i relation till ordinarie arbete 
● Kommer det ideella arbetet och ditt ordinarie arbete i konflikt? Exempelvis att något 

tar tid från det andra 
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● Känner du att du saknar något i ditt ordinarie arbete som du istället kan få från det 

ideella arbetet? Exempelvis sociala kontakter, autonomi, ansvarstagande, passion etc 

● Upplever du att du har en trygghet i det ideella arbetet när det är mycket på det 

ordinarie jobbet? 

● Upplever du att du får en fördel i jobbet av att arbeta ideellt vid sidan av? 

 

Ideellt arbete i relation till familj 
● Kommer det ideella arbetet i konflikt med familjelivet? 

● Kommer familjen ibland i andra hand? Hur känns det? 

● Upplever du att du ibland måste välja mellan familj och det ideella arbetet? 

● Upplever du att det ideella arbetet kan fungera som en trygghet när familjelivet 

strular? 

 

● Vad är det bästa respektive sämsta med att arbeta ideellt? 

 

 

 


