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Förord 
Att skriva en akademisk uppsats kan liknas vid att kastas ut på sjön utan varken flytväst eller 

livboj. Det gäller att hela tiden hålla huvudet ovanför ytan, utan att veta i vilken riktning man 

ska simma. Som tur är har jag under min resa ute till sjöss haft nöjet att ledsagas av en 

stöttande handledare som verkat som en fyr och hjälpt mig att navigera på öppet vatten. Ett 

stort tack skall även riktas till opponenterna som lyst upp himlen likt polstjärnan.  

Icke att förglömma är samtliga respondenter och organisationen Läxhjälpen som i allra högst 

grad varit delaktiga i att jag kunnat simma till rätt hamn.  
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Sammanfattning 
Att arbeta ideellt fyller ett syfte i samhället. I Sverige existerar det cirka 251 000 verksamma 

ideella organisationer. Det är inte helt lätt att definiera vad en ideell organisationen är. 

Wijkström och Lundström (2002) diskuterar inom vilket ramverk en organisation skall 

befinna sig för att betraktas som ideell. Bland annat ska en organisation för att betraktas 

som ideell inneha en ideell målsättning, samt att den inte delar ut något ekonomiskt 

överskott till varken ägare eller andra involverade parter. Istället återinvesteras vinsten i 

organisationen. Att själviskt avvara tid från sin vardag för att hjälpa andra mot en symbolisk 

ersättning, eller ingen alls kan ses som en altruistisk handling som är nyttig i gemenemans liv 

då det inger känslor av glädje.  

Syftet med denna studie är att belysa drivkrafterna inom den ideella organisationen, 

Läxhjälpen. Studien har avgränsats till Stiftelsen Läxhjälpen som bedriver läxhjälpsprogram 

runt om i Sverige med sitt huvudsäte i Stockholm. För att kunna besvara studiens syfte har 

följande forskningsfrågor legat till grund: vad motiverar medarbetarna inom Läxhjälpen, 

samt vilket samhällsbidrag anser medarbetarna inom Läxhjälpen att de bidrar med?  

Insamlingen av data har skett med hjälp av semistrukturerade intervjuer, där intervjuer skett 

med en läxhjälpare, kontaktansvarig, coach samt regionansvarig. Det insamlade materialet 

har sedermera analyserats med hjälp av teorier rörande motivation samt hållbar utveckling.  

Slutsatserna inom denna studie påvisar att medarbetarna som medverkat i studien inte 

motiveras av en ensam faktor utan att det är en samling av faktorer som innefattar; 

autonomi, en känsla av ansvarsfullhet, självförverkligande, kompetensutveckling, och kanske 

viktigast av allt, en chans att få hjälpa mindre lyckligt lottade människor och bidra till att dem 

får en möjlighet att förbättra sina livsvillkor.  

 

Nyckelord: Ideellt arbete, motivation, drivkrafter, mål, hållbar utveckling 
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Abstract 
The purpose of this study is to examine the driving forces within the non-profit organization, 

Läxhjälpen. This study will limit itself to examining the non-profit organization Läxhjälpen 

which provides homework assistance throughout the country with its seat located in 

Stockholm - Sweden.  

In order to fulfill the purpose of this study, the following two questions are put forth: what 

motivates collaborators within Läxhjälpen, and which societal contribution dose the 

collaborators within Läxhjälpen see themselves contributing with to society as a whole?  

The data was collected with the help of semi-structured interviews. Interviews were held 

with a homework assistant, a coworker in charge of contacts, a coach and the person in 

charge of the region. The gathered material was subsequently analyzed with the help of the 

leading theories in motivation and sustainable development.  

The conclusions of this paper shows that the employees of the organization that has 

participated in this study get their motivation from multiple sources including but not limited 

to: autonomy, a feeling of responsibility, self-realization needs, competence development, 

and last but not least an opportunity to help the less fortunate. 

 

Keywords: Charity work, motivation, driving forces, aims, sustainable development 
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1. Inledning 
Inledande avsnitt presenterar bakgrunden till det valda ämnet, en problematisering samt studiens syfte och 

forskningsfrågor. 

”Love is not patronizing and charity isn’t about pity, it is about love. Charity and 
love are the same - with charity you give love, so don’t just give money but reach 

out your hand instead.”  
- Moder Teresa (Goodreads, 2019) 

Att arbeta ideellt fyller ett syfte i samhället. Människor åtar sig ett uppdrag och avvarar tid 

från deras vardag till att hjälpa andra, men varför åtar sig människor detta uppdrag? 

Forskare som intresserat sig av fältet ”ideellt arbete” har ställt sig själva samma fråga, och då 

valt att utgå ifrån utgångspunkterna: motiv, drivkrafter och social bakgrund (Anderson, 

1978). Ämnet motivation handlar om vad som får människor att agera, tänka, samt 

utvecklas. Forskning inom ämnet har fokuserat på faktorer och processer som frambringar 

uthållighet, prestation samt utveckling inom individers mål och eftersträvanden (Deci et al., 

2008). Självfallet kan motivation hos olika individer studeras ur ett psykologiskt perspektiv, 

men Deci et al. (2008) menar på att de bakomliggande faktorerna rörande olika individers 

motivation istället bör studeras ur deras sociokulturella förhållanden. Med andra ord, 

inverkan som den sociala gruppen eller kulturen har på den enskilda individen (Fox et al., 

2017). I detta fall, en ideell förening. Forskarna (Deci et al., 2008) menar vidare på att de 

sociokulturella förhållandena och processerna inte uteslutande påverkar hur människor 

agerar, utan även vilka känslor de upplever medan de utför handlingar. En utav dessa 

känslor är den som uppstår när en individs inneboende motivation får påverka handlingarna. 

Den inneboende motivationen är ett fenomen som alstrar en individs positiva potential, 

samt benägenhet att eftersöka utmaningar. Vidare får detta fenomen en individ att utveckla 

samt nyttja sin fulla potential genom att utforska och lära sig (Ryan et al., 2000).  

Mot denna bakgrund har flertalet teorier som behandlar ämnet mänsklig motivation 

studerat effekterna av den sociala miljön. Studierna har tagit belöning, incitament samt 

relationer i beaktning, för att försöka skapa en bättre förståelse, samt komma underfund 

med vad som motiverar olika individer (Baumeister et al., 2007). 
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Ideella föreningar som är verksamma i den icke vinstgivande sektorn eller, som den även 

namnges, den tredje sektorn (Lettieri et al, 2004) är ingen unik organisationsform för Sverige. 

Detta ”fenomen” påträffas även utanför nationens gränser. Det som istället är unikt för vårt 

avlånga land är att de flesta människor på ett eller annat sätt är engagerade (Lettieri et al, 

2004) i någon av de cirka 251 000 organisationerna som är verksamma i Sverige (Statistiska 

centralbyrån, 2018).  

Det är inte helt lätt att definiera vad en ideell organisation är för något. I boken, Den ideella 

sektorn: organisationerna i det civila samhället (Wijkström och Lundström, 2002) diskuterar 

forskarna inom vilket ramverk en ideell organisationen skall befinna sig inom för att 

kvalificera sig som ideell. Enligt det uppsatta ramverket skall en organisation för att 

betraktas som ideell: 

1. Den skall vara formaliserad, med andra ord, i viss mån institutionaliserad. Exempelvis 

genom att inneha en styrelse, skrivna stadgar och möten eller andra aktiviteter. 

2. Vidare skall organisationen vara privat, alltså skild från staten. 

3. Inget ekonomiskt överskott skall delas ut i form av vinst till ägare eller andra parter.  

4. Organisationen ska vara självstyrande, och på så sätt kontrollera samt bedriva den 

egna verksamheten, och får under inga omständigheter vara en del av ett 

vinstdrivande företag. 

5. Organisationen måste ha någon form av bidrag eller frivilligt engagemang av 

betydelse från privat håll. Exempelvis med hjälp av gåvor eller ideellt arbete. 

 

Det saknas i dagsläget en civilrättslig lagstiftning som reglerar ideella föreningar 

(Bolagsverket, 2012; Hemström et al., 2014). Trots detta ställer Skatteverket (2019) särskilda 

krav vid bildandet av en ideell förening: 

 Den har en ideell målsättning, och det oavsett om föreningen bedriver ekonomisk 

verksamhet eller inte. 

 Den främjar sina medlemmars ekonomiska intressen men inte genom ekonomisk 

verksamhet (Skatteverket, 2019). 

Mer specifikt har en ekonomisk verksamhet definierats på följande sätt:  
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”…en affärsmässigt organiserad eller bedriven verksamhet. Med ideellt 
ändamål avses i princip allt som inte är en ekonomisk verksamhet.”  

- (Skatteverket, 2019) 

De demokratiska värderingarna är i allra högsta grad påtaglig inom denna föreningsform då 

medlemmarna får medverka i organisationen, och samtidigt påverka den. Studier har även 

påvisat att personer som är medlemmar inom ideella föreningar uppvisar tendenser att 

aktivt vilja påverka och upprätthålla de demokratiska värderingar som är fundamentala i vårt 

samhälle (Förening, u.å.). Trägårdh (2007) talar även om friheten och de demokratiska 

värderingarna då hen redogör för uppkomsten av den Sociala Demokratin i Sverige med 

välfärden i spetsen. Utanför nationens gränser blev detta känt under alias, ”den svenska 

modellen”, vilket bland annat innefattade en stor offentlig sektor och höga skatter. Inhemskt 

kom välfärdsstaten att betraktas som en beskyddare och befriare för människor som tidigare 

känt farhågor för en fri marknad där de riskerat att bli exploaterade. Andrummet som detta 

beskydd berikade svenska medborgares liv med, medförde ett skyddsnät och ett löfte om att 

de demokratiska värderingarna skulle upprätthållas. I mångt och mycket är det tack vare 

detta som Sverige betraktas som en fanbärare av demokrati och frihet (Trägårdh, 2007). 

1.1. Problembakgrund 

Under 1990-talet hade vi i Sverige en hög grad av arbetslöshet samtidigt som den offentliga 

sektorn genomgick en svår period som präglades av sparanden istället för satsning på nya 

arbetstillfällen till den alltmer ökade arbetslösheten i landet (SCB, 2003). Välfärdssektorn 

som bland annat innefattar medborgarnas rätt till vård, skola och omsorg 

(Nationalencyklopedin, u.å.) besparades inte heller av den rådande lågkonjunkturen (SCB, 

2003). Efter millennieskiftet utvecklades dock den offentliga sektorn i vårt nordiska land. 

Den offentliga sektorn som bland annat ska verka för att förse sina respektive medborgare 

med sociala bidrag och tjänster. En liten del av dessa sociala tjänster och bidrag har tidigare 

skötts av privata samt icke vinstdrivande aktörer. Det senaste årtiondet har vi sett skifte, där 

fler och fler av dessa tjänster nu tillhandahålls av privata samt icke vinstdrivande aktörer 

(Gawell, 2014). Betydelsen av ideella organisationer har kommit att växa och de utgör idag 

en viktig del i det moderna svenska samhället (Breman, 2008).  
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En utav dessa aktörer är den ideella organisationen Läxhjälpen (u.å.) som från första dagen 

haft ambitionen samt drivkraften att få fler och fler svenska ungdomar att ta sig hela vägen 

till en gymnasieskola. Läxhjälpen bidrar med stöd som ska hjälpa högstadieelever att uppnå 

betygsmålen, och sedermera bana väg för bättre förutsättningar för att påverka framtiden. 

Denna vision om ett bättre imorgon är något som alla partners delar med stiftelsen 

(Läxhjälpen u.å.). Detta blir väldigt uppenbart när VD:n på Incit, en av Läxhjälpens partners 

uttalar sig på följande sätt: 

”Det finns skolor där bara 30 procent av eleverna är behöriga till gymnasiet, vilket 
är alldeles förskräckligt. Läxhjälpen gör ett fantastiskt jobb och hjälper ungdomar 

att inse sin potential. Idag studerar många vidare för att bli jurister, ingenjörer 
eller läkare tack vare Läxhjälpen. Det är en otrolig besparingspotential för både 

samhället och individen.” 
- Göran Johansson, VD, Incit (Läxhjälpen u.å.) 

Mot bakgrund av ovanstående text är studiens ambition att försöka komma underfund med 

vad det är som driver en ideell verksamhet att bidra till samhällsnyttan. 

 

1.2. Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa drivkrafterna inom den ideella organisationen, 

Läxhjälpen. 

 

1.3. Forskningsfrågor  

Följande forskningsfrågor kommer att ligga till grund för att försöka besvara studiens syfte. 

 Vad motiverar medarbetarna inom Läxhjälpen? 

 Vilket samhällsbidrag anser medarbetarna inom Läxhjälpen att de bidrar med? 

 

1.4. Avgränsningar 

Studien har avgränsats till Stockholms län där den ideella organisationen Läxhjälpen skall 

studeras. Vidare har avgränsningar skett till två skolor som befinner sig i Södertälje Kommun 

samt kansliet som befinner sig i Slussen, Stockholm.  
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2. Teorier 
I detta avsnitt följer en redogörelse för de valda teorierna rörande motivation, drivkrafter, målsättningar, behov 

samt demokratiska värderingar. Detta teoretiska ramverk kommer sedan att användas för att analysera det 

insamlade empiriska materialet.  

2.1. Motivering bakom det teoretiska ramverket 

Denna uppsats har valt att fokusera på motivation som enligt Nationalencyklopedin (u.å.) är 

en psykologisk term som innefattar de faktorer som bland annat riktar det mänskliga 

beteendet mot olika mål. Lindkvist et al (2014) har försökt förklara ordet motivation med 

hjälp av fyra generella termer som alla beskriver olika former av motivation. En ut av dessa 

fyra termer handlar om drivkrafterna bakom arbetsmotivation, vilket kommer att vara 

kärnan i denna uppsats då drivkrafterna inom en ideell verksamhet skall belysas. Teorier 

inom motivation försöker att komma underfund med varför människor beter sig så som dem 

gör (Lindkvist et al., 2014). Utöver perspektivet motivation kommer studien även att försöka 

belysa vilket värde som det ideella arbetet bidrar med i samhället.  

 

2.2. Det ideella arbetets samhällsbidrag 

Verktyg hämtade ur en företagsekonomisk låda räcker inte till för att besvara varför 

människor ägnar sig åt osjälviska arbetsuppgifter. Varför människor åtar sig ett uppdrag där 

de enbart erhåller en symbolisk ekonomisk ersättning, eller ingen alls. Detta fenomen, kan 

benämnas som altruism. Det existerande teoretiska ramverket måste därför utökas och 

berikas med en förståelse för vad som motiverar individer och deras känslomässiga 

engagemang. I takt med att forskning inom den ideella sektorn ökat har mer data samlats in 

och en utökad förståelse vuxit fram (Rose, 1996). Studier inom psykologi som intresserat sig 

för fenomenet, och vad som ligger bakom människors goda vilja att hjälpa andra påpekar 

nyttan av altruism i gemene mans liv (Monroe, 1994).  

 

2.2.1. Samhällsbidraget och upprätthållandet av demokratiska värderingar 

Demokratin i Sverige och föreningslivet är starkt sammanlänkande. Inom föreningar 

interagerar medborgare och medges en möjlighet att tillsammans diskutera samt besluta 

inom olika frågor (Vogel et al., 2003). Regeringskansliet (2015) skriver i rapporten Dialog om 
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samhällets värdegrund att ett demokratiskt samhälle förutsätter att medborgarna skall 

diskutera demokratin och dess värdegrund.  

Wijkström et al (2002) talar om att gränsdragningarna mellan de olika sektorerna; privat, 

offentlig och den som de ideella organisationerna befinner sig inom, den ideella sektorn, 

kommit att bli alltmer otydlig. Aktörerna inom de olika sektorerna kan därför arbeta 

blocköverskridande och tillämpa sina kunskaper, som blivit alltmer eftertraktade inom alla 

sektorer (Wijkström et al., 2002; Arena för tillväxt, u.å.).  

Forskning som bedrivits de senaste 20 åren om ideella organisationer vittnar om 

organisationernas bidrag av välfärdstjänster (Wijkström et al., 2002). Det ideella arbetet 

bidrar med möjligheter till människor vilket kan leda till en hållbar utveckling av deras 

hemkommuner och stadsdelar (Mair et al., 2006). Påven Benedict XVI håller med om detta 

och menar på att ett socialt arbete stimulerar samt bidrar till inkludering och utveckling av 

människor (Simha et al., 2012). I den mån som det sociala värdet som ideella organisationer 

bidrar med i samhället skall resultera i ett gynnsamt utfall så krävs det även ett engagemang 

från den ort som arbetet skall ta plats (Simha et al., 2012). Simha et al (2012) menar på att 

detta är fundamentalt för att målen som organisationer sätter upp i de olika samhällena skall 

uppnås. Organisationer vars verksamhet bedrivs i ändamål att bidra med sociala värden 

strävar mot att förstärka demokratiska värderingar snarare än individuellt entreprenörskap. 

Genom att nyttja existerande lösningar i form av exempelvis skolor kan detta ses som ett 

”franchisetagande” av demokratisk styrning rättare än traditionellt entreprenörskap 

(Lundqvist et al., 2010).  

Det arbete som ideella föreningar bidrar med i samhället kan liknas vid Regeringskansliets 

definition av vad som kännetecknar social ekonomi (Regeringskansliet, 2015). Social 

ekonomi innebär, enligt Regeringskansliet inkludering av organiserade aktiviteter som 

primärt innehar ett socialt syfte. Vidare skall det byggas på demokratiska värderingar och är 

organisatoriskt oberoende från den offentliga sektorn. Dessa sociala samt ekonomiska 

aktiviteter är i första hand styrda som föreningar, kooperationer, stiftelser eller liknande 

former. Företagande som bedrivs inom ramarna för social ekonomi arbetar mot att skapa 

goda värden och är icke vinstdrivande (Regeringskansliet, 2015). 
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2.2.2. Hållbar utveckling 

 

Figur 1 Globala mål nr. 4, 6 och 11 (Globala målen, 2015) 

Förenta nationerna (FN) har ett utvecklingsprogram som går under namnet, United Nations 

Development Programme (UNDP). UNDP verkar bland annat för att minska ojämlikheter och 

främja fredliga samhällen runt om i världen. Dessutom verkar de som en stöttepelare för att 

hjälpa länder att nå de Globala målen till år 2030 (UNDP, 2019). De globala målen är 17 till 

antalet och består bland annat av: god utbildning för alla, hållbara städer och samhällen 

samt fredliga och inkluderande samhällen (Globala målen, 2015). Övriga 14 mål har 

medvetet utelämnats eftersom de inte anses vara relevanta till studien. Vad som däremot är 

relevant är demokrati, inkludering samt hållbarhet.  

 

2.2.2.1. God utbildning för alla 
”Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.” 

(Globala målen, 2015) 

En god utbildning för alla är en rättighet och privilegium som alla världens invånare skall 

kunna ta del av. Tidigare forskning tyder på att utbildning av god kvalité, som inkluderar alla 

människor är högst bidragande till samhällen som präglas av god hälsa, jämställdhet och 

välstånd. Med hjälp av utbildning berikas människors liv och möjligheten att bidra till ett 

hållbart samhälle (Globala målen, 2015). 

 

2.2.2.2. Hållbara städer och samhällen 
”Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.” (Globala målen, 2015) 

Städer runt om i landet fortsätter att växa, vilket medför att ekonomin i städerna följer 

samma mönster. I synnerhet Skandinaviens huvudstad, Stockholm. En ökad ekonomi bidrar 

dock inte enbart med positivism, utan kan också komma att bidra med större sociala klyftor. 

Utvecklingen kommer att kräva nya arbetssätt för att bland annat hantera de sociala samt 
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ekonomiska påfrestningarna. En stad som omfamnar och inkluderar alla medlemmar är 

kärnan i mål nummer elva (Globala målen, 2015). 

 

2.2.2.3. Fredliga och inkluderande samhällen 
”Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla 

samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.” (Globala 

målen, 2015) 

UNDP:s mål nummer 16 är starkt sammankopplat med den demokratiska värdegrunden då 

de båda anser att alla människor är lika mycket värda, samt att alla människor är lika under 

lagen (Regeringskansliet, 2015; Globala målen, 2015). I Sverige är vi visserligen skonade från 

krig, både internt och externt. Dock lever vi i ett land där exkludering inte är ett okänt 

fenomen. Exkludering eller våld behöver inte nödvändigtvis anta fysisk form, det kan även 

angripa den sociala utvecklingen i ett samhälle. Därför är det av yttersta vikt att de 

mänskliga rättigheterna upprätthålls och att lika villkor gäller för samtliga medborgare. 

Genom att främja och arbeta för ett fredligt och inkluderande samhälle upprätthålls dem 

demokratiska värderingar som samhället vilar på. För att kunna nå ett fredligt och 

inkluderande samhälle krävs det bland annat att alla invånare i samhället får komma till tals. 

Att även de yngre bir sedda, redan från en tidig ålder (Globala målen, 2015).  

 

2.3. Motivation och drivkraft 

Inom samhällsvetenskapen innebär termen motivation den psykologiska process som riktar 

en handling, och vad som leder denna riktning (Mitchell, 1982). Viktigt att poängtera är att 

motivation inte är själva handlingen i sig utan motivet bakom handlingen (Mitchell, 1982). 

Att tillfredsställa sina behov är en nödvändighet för individer. Det bidrar med 

”näringsämnen” för att människor skall kunna växa och utvecklas (Ryan, 1995). I de fall då 

människor inte får tillfredsställa sina behov så får det motsatt effekt. Människans utveckling 

stagnerar, eller i värsta fall försämras (Sheldon et al., 1996). 

Carolyn Wiley har i sin forskning inom vad som motiverar medarbetare funnit tre mönster 

(Wiley, 1997): 
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 Motivation kan härledas till personligheten, den specifika uppgiften samt miljön och 

vilken inverkan dessa faktorer har på den enskilda arbetarens produktivitet.  

 Motivation kännetecknas inte av särskilda karaktärsdrag. Istället är det en 

inneboende känsla hos individer som påverkas av personliga och situationsanpassade 

faktorer. Detta innebär att motivation hos medarbetarna kan komma att förändras 

över tid, på grund av bland annat miljön.  

 Motivation påverkar beteendet hos medarbetarna som i sin tur påverkar deras 

prestationer (Wiley, 1997). 

Flertalet teorier som behandlar ämnet motivation och vad som motiverar medarbetare till 

att dyka upp på arbetsplatsen, samt att faktiskt utföra sina arbetsuppgifter handlar i stora 

drag om att medarbetarna motiveras av utmaningar och utveckling. Att sätta mål ökar 

motivationen hos medarbetarna (Locke et al., 1981).  

Studier som grundar sig både i data som är inhämtad i empirin och tidigare litterära källor, 

pekar på att mål som är specifika och samtidigt utmanande leder till bättre prestationer än 

enkla mål. Självfallet motiveras människor även av att belönas ekonomiskt för en uppnådd 

prestation (Locke et al., 1981), vilket kan ses som en materiell drivkraft (Friberg, 1975). En 

ideell organisation kan inte existera eller operera utan sina medarbetare. Dessa 

medarbetare eller volontärer som de även benämns arbetar utan någon kompensation, eller 

för en symbolisk summa, och det blir då klart att de inte drivs av ekonomiska syften. Trots 

att de inte blir ”rikligt” kompenserade så krävs det ändå att de är motiverade och 

engagerade i sitt arbete. Att de inte kompenseras med några större summor beror till största 

del på att dem ideella organisationerna inte rör sig med samma ekonomiska kapacitet som 

exempelvis organisationer i den privata sektorn (Bang et al., 2012).  

Haslam et al (2000) menar på att när fenomenet motivation skall studeras så bör det hållas i 

åtanke att medarbetare är människor och är av den anledningen föränderliga i form av 

tycke, preferenser, personligheter, normer och målsättningar. Dessa faktorer har därmed en 

stark inverkan på motivationen som medarbetarna inom en specifik organisation kommer 

att inneha (Haslam et al., 2000). De nämnda faktorerna spelar alla en vital roll i vad som 

faktiskt motiverar medarbetarna och det är viktigt att poängtera att ingen av faktorerna 

innehar en större ”tyngd” än de övriga (Haslam et al., 2000). Haslam et al (2000) menar 
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vidare på att den enskilda individen kommer att motiveras till att bidra med nytta till hela 

gruppen om dennes identitet får ta plats och framträda. Särskild stor vikt läggs dock vid 

faktorer som ”känslan som uppstår vid uppnådd prestation” samt ”att självförverkliga sig 

själv” (Locke et al., 1981; Haslam et al., 2000). Att sätta upp och arbeta mot ett mål kan ses 

som en respons för att tillfredsställa en stimulus (Locke et al., 1981). 

 

2.3.1. Psykologiska behov 

Self-determination theory eller SDT som den även benämns som, är en teori, baserad på 

empirisk forskning. Teorin intresserar sig för hur sociala kontextuella faktorer påverkar 

människors strävan efter att tillfredsställa behov som: kompetens, känslan av tillhörighet 

samt autonomi (Ryan et al., 2017). SDT utgår ifrån premisserna att människosläktet, naturligt 

är benäget att motivera sig själv, att människor är intresserade samt nyfikna. Vidare utgår 

SDT ifrån att människor eftersträvar lycka, eftersom lycka i sig är givande. Teorin tar även i 

beaktning att människor kan känna sig missnöjda, eller aktivt väljer att vara passiva (Ryan et 

al., 2000). 

Karaktärsdragen inom SDT är skillnaden mellan två huvudkategorier av motivation, nämligen 

autonom motivation samt kontrollerad motivation. Autonomi innebär att medarbetare 

agerar på eget bevåg. De finner arbetet intressant och tycker att det är roligt (Gagné et al., 

2005). Forskning pekar på att autonom motivation förutsätter att medarbetaren är uthållig 

och tillgiven sitt arbete, vilket är fördelaktigt för att prestationen skall bli så effektiv som 

möjligt, i synnerhet när det gäller komplexa uppgifter. Större eller komplexa uppgifter 

kommer att kräva att medarbetaren klarar av att hantera en större mängd data eller innehar 

en hög grad av kreativitet (Deci et al., 2008). Kontrollerad motivation innebär att 

medarbetare agerar därför att de upplever påtryckningar och en känsla av att de måste 

utföra sina arbetsuppgifter (Deci, 1971). Viktigt att poängtera att både dessa former av 

motivation är medvetna (Gagné et al., 2005).  

Inom self-determination theory presenteras sex mindre teorier: kognitiv utvärderings teori, 

organisk integrerad teori, orsaksrelaterad teori, teorin om basala psykologiska behov, 

målorienterad teori (Vansteenkiste et al., 2010), samt relation motivations teorin (Prentice 

et al., 2019). 
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2.3.1.1. Kognitiv utvärderingsteori 
Den kognitiva utvärderingsteorin handlar om vilken inverkan den sociala miljön har på den 

enskilde individens inneboende motivation (Ryan et al., 2017). Individer presterar bättre i de 

fall de motiveras av en inre motivation. Till skillnad från när de motiveras av extern 

motivation, exempelvis pengar (Ryan et al., 2000). Den kognitiva utvärderingsteorin betonar 

att människor som uppmuntras till autonomi i sina respektive miljöer löper en större chans 

att prestera och utföra sina uppgifter efter bästa möjliga förmåga (Prentice et al., 2019). 

 

2.3.1.2. Organisk integrerad teori 
Motsatsen till inneboende motivation, eller intern motivation är extern, eller yttre 

motivation. Den yttre motivationen beror på yttre faktorer som påverkar en individs 

handlingar, och utgör grunden för organisk integrerad teori (Ryan et al., 2017). 

Arbetsuppgifter som inte väcker ett intresse och motivation kräver extern motivation. När 

en individ motiveras av yttre faktorer utför de enbart sina arbetsuppgifter när de upplever 

att de måste. Exempelvis när de övervakas av en chef (Gagné et al., 2005). 

 

2.3.1.3. Orsaksrelaterad teori 
Kärnan inom orsaksrelaterad teori belyser individers förmåga att reglera sina mål och 

handlande (Prentice et al., 2019). Den orsaksrelaterade teorin pekar på tre olika 

karaktärsdrag hos olika individer och hur de väljer att reglera sitt handlande och mål.  

 Autonomt agerande sker när en individ handlar medvetet och anpassar sig efter sina 

anpassade mål. 

 Kontrollerat handla efter anpassning till kontexten och miljön. Exempelvis när en 

medarbetare rättar sitt handlande efter regler eller förväntningar. 

 Objektivt handla utan influenser av personligt tycke eller karaktärsdrag. Bygger på 

makt som är utanför individens kontroll (Koestner et al., 1994). 

 

2.3.1.4. Basala psykologiska behov teorin 
Basala psykologiska behov teorin utvecklades för att förklara hur basala psykologiska behov 

påverkar välmående hos individer (Ryan et al., 2017). Listan på basala behov kan göras 
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väldigt lång och bred. Teorin väljer att presentera ett litet stickprov som belyser fenomen 

knutna till ålder, kön och kultur (Vansteenkiste et al., 2010).   

 Kompetensbehov – Att lyckas med maximalt utmanande uppgifter samt uppnå önskat 

resultat (Baard et al., 2004).  

 Behovet av att känna sig autonom – Att själv få råda och bestämma över initiativ och 

handlingar (Skinner, 1995). 

 Anknytningsbehov – Etablering av ömsesidig respekt och känslan av tillit till andra 

(Baumeister et al., 1995). 

Dessa behov är nödvändiga, och samtidigt bidragande till psykiskt välstånd. Detta i sin tur 

har en positiv inverkan på individers sociala välbefinnande (Vansteenkiste et al., 2010).   

 

2.3.1.5. Målorienterad teori 
Teorin försöker komma underfund med vad individer har för mål, och vad de specifika målen 

handlar om. Skiljelinjen mellan inre och yttre mål är inom teorin tydlig (Prentice et al., 2019). 

Kasser et al. (1996) påvisar denna skillnad genom att kategorisera inre mål som: att växa som 

individ, relationer, hjälpa till i samhället. Medan yttre mål kan vara materiella ting, pengar 

eller uppskattning från omgivningen. Vidare menar Kasser et al. (1996) att individer som 

strävar mot inre mål gör detta för att tillfredsställa autonomi eller kompetensbehov. 

Individer som å andra sidan strävar mot yttre mål är mer intresserade av att få bekräftelse 

för sina prestationer av en ”publik” snarare än att känna självförverkligande.  

 

2.3.1.6. Relation motivations teorin 
Teorin menar på att det är en nödvändighet för människor att interagera med varandra för 

att tillfredsställa sina behov, som innefattar: knyta kontakter samt skapa förhållanden och 

band. Liknelser kan påträffas mellan att uppleva behovet av att tillhöra och relation 

motivations teorin (Prentice et al., 2019). Relationer skapas inte enbart i syfte att vilja 

tillhöra. Det är snarare så att meningsfulla relationer skapas för att bana väg för att andra 

behov skall kunna tillgodoses, så som exempelvis autonomi (Deci et al., 2014). 

SDT har påträffats inom olika kulturer samt inom olika organisationer. Den gemensamma 

nämnaren som har påträffats pekar på en korrelation mellan utbildning, arbete, hälsa, 
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relationer och autonom samt kontrollerad motivation (Deci et al., 2008). 

 

2.3.2. Målsättningar, initiativ och drömmar 
Kurt Lewin har en akademisk bakgrund i psykologi. Under hans senare år började han 

intressera sig för social psykologi. Det är hans studier inom det senare som medfört att han 

uppmärksammats inom organisationsteori (Miner, 2005). Lewin uttrycker sig om människans 

strävan mot ett mål och påpekar att motivationen bakom denna eftersträvan är viktig. Ju 

mer en människa motiveras mot att eftersträva ett mål, desto starkare är viljan (Koo et al., 

2010). En individs mål kan enligt Lewin efterliknas en stege, med följande struktur (Miner, 

2005): 

 Drömmål 

 Realistiskt mål 

 Objektivt mål 

 Minimalt mål 

Beroende på situation och mål kommer en person att befinna sig på någon utav de fyra 

stegen. Faktorer som kommer att påverka beslutfattaren är självinsikt, samt hur den enskilda 

individen förhåller sig till resten av gruppen. Att misslyckas är det värsta möjliga scenariot. 

Av den anledningen kommer individer att ta sig an uppgifter med respekt och självinsikt för 

att försöka att undvika ett icke gynnsamt utfall (Elliot et al., 1996). Vid den initiala fasen, när 

en människa sätter ett mål så påverkas beslutet av tre faktorer. Strävan mot ett lyckat 

resultat, undvika att misslyckas samt faktorn att sannolikheten av ett gynnsamt utfall 

uppnås. Dessa faktorer är ständigt närvarande när ett beslut skall fattas, rörande framtiden. 

Tidigare erfarenheter, en jämförelse med liknande beslut som har fattats av gruppen eller 

kulturen, och även individens personlighet, tas i beaktning (Miner, 2005). 

Människor har olika initiativ till att sträva mot olika mål. Målsättningen kan antingen grunda 

sig i ett initiativ att involvera sig. Motivet bakom detta engagemang kan grunda sig i känslor 

av tillfredsställelse, eller känslan av att tillhöra ett viktigt projekt som arbetar mot ett mål 

(Sansone et al., 2000). 
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Det kan även röra sig om att sträva mot ett mycket högre, slutgiltigt mål. Detta kan vara att 

sträva mot att bli VD för ett företag, eller att höja läs- och skrivkunnigheten i ett samhälle. 

Individer fattar då beslut och tar initiativ att nå dessa ”slutdestinationer”. För att nå detta 

slutmål måste först ett antal delmål avklaras, vilket medför att individen klättrar upp för 

målstegen. För volontärarbetaren kan det handla om känslan av att bidra till samhällsnyttan, 

medan initiativet bakom handlingar som leder till en VD post handlar om att känna sig 

uppskattad av sin omgivning (Koo et al., 2010). 

Skillnaden mellan dessa två former av initiativ eller incitament, grundar sig i kort- och 

långsiktighet. Där det kortsiktiga handlar om att sätta ett mål och sträva mot att uppnå det. 

Medan den långa resan handlar om att sträva mot ett långsiktigt mål, men som kräver att ett 

antal delmål uppklaras under resans gång (Sansone et al., 1996). Dessa mål påverkas även av 

människor i vår omgivning. På samma sätt som lärare influerar elever, fotbollstränare 

motiverar sina spelare, blir människor i olika sammanhang påverkade och influerade att 

sträva mot olika mål (Harackiewicz et al., 1993). 

 

2.4 Motivering bakom det teoretiska ramverket 
Anledningen till att det teoretiska ramverket har presenterats innan metoderna som har 

använts, är för att denna studie utgått ifrån en deduktiv ansats (Bryman et al., 2013). Vilket 

kommer att redogöras för, mer ingående under nästkommande avsnitt, Metod. Syftet samt 

valet av teorierna som har presenterats motiveras av att dem på ett djupgående sätt skall 

fånga samt belysa drivkrafterna inom det valda studieobjektet. 
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3. Metod 
I följande avsnitt följer en redogörelse för den valda metoden, datainsamlingen samt presentation av 

respondenterna. Avslutningsvis presenteras en metodologisk reflektion.  

3.1. Forskningsstrategi 

Det finns självfallet olika perspektiv att se på ett fenomen, men även olika metoder att 

använda sig utav för att undersöka ett specifikt fenomen (May, 2013). Denna studie har 

utgått ifrån en kvalitativ forskningsstrategi. Fokus vid insamling av data och sedermera 

analys av insamlat material ligger på ordens betydelse, snarare än kvantifiering. Huvudfokus 

blir att medföra en djup förståelse för ämnet motivation inom en ideell organisation. Detta 

möjliggörs genom att dem medverkande får berätta om hur de själva upplever, tolkar och 

uppfattar den sociala verklighet de vistats i, och i allra högsta grad är en del av, Läxhjälpen 

(Bryman et al., 2013). 

Vidare motiveras valet av en kvalitativ forskningsstrategi av att ett mindre antal 

respondenter var tilltänkta att intervjuas som förhoppningsvis skulle kunna bistå med 

relevant material som senare skulle komma att tolkas samt analyseras (Justensen et al., 

2011). Till skillnad ifrån de flesta studier som genomförts med hjälp av en kvalitativ 

forskningsstrategi så har denna studie utgått ifrån en deduktiv ansats (Bryman et al., 2013). 

De valda teorierna som presenterats under avsnittet, Teori, studerades och redogjordes för 

innan datainsamlingen skedde. Motivet bakom detta val av ansats motiveras av att det 

insamlade materialet antingen kommer att bekräfta eller motsäga teorierna (May, 2013). En 

ytterligare evidens som talar för valet av en deduktiv ansats är att teorier utgör fundamentet 

i vetenskap. Oberoende av vetenskap. I naturvetenskap nyttjas teorier bland annat inom 

biologi vid forskning av medicin. Teorier är lika nyttiga inom samhällsvetenskapen för att 

bidra med nyttig information och tidigare forskning (Miner, 2005). 

”There is nothing more practical than a good theory.” 
- Kurt Lewin (Vaansteenkiste et al., 2006) 

För att skapa en djupare förståelse för ämnet motivationen, vad som motiverar 

respondenterna som medverkat i denna studie, samt vilket samhällsbidrag dem anser att 

dem bidrar med, har forskningsdesignen, kvalitativ fallstudie genomförts. Förhoppningarna 
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är att denna fallstudie skall kunna belysa de drivkrafter som finns inneboende inom den 

ideella organisationen, Läxhjälpen. Detta skall förhoppningsvis bidra med en ökad förståelse 

för fenomenet på ett djupgående sätt (Merriam, 1994). Att använda sig av fallstudier i 

mindre studier inom samhällsforskning är vanligt förekommande. Det som även talar för 

valet av att genomföra en fallstudie är att studien riktat sitt fokus mot en specifik 

organisation, vilket medför att en djupgående undersökning möjliggörs (Bryman et al., 

2013). 

 

3.2. Motivering till valt studieobjekt 

I Sverige finns det cirka 251 000 organisationer som är verksamma inom den ideella sektorn 

(Statistiska centralbyrån, 2018). Dessa utgör den totala populationen (Larsen, 2018) inom 

det fält som ämnas att undersökas i denna studie. Utifrån denna population genomfördes 

sedan ett icke-sannolikhetsurval som innebär att stickprovet eller urvalet som valdes hade 

en större sannolikhet att bli vald än resterande organisationer inom populationen (Bryman 

et al., 2013). Mer specifikt via ett godtyckligt urval, som innebär att den valda organisationen 

som valdes ansetts vara typisk för den ideella sektorn (Larsen, 2018) då den uppfyller de 

kriterier som bland annat Wijkström och Lundström (2002) satt upp för vad som klassas som 

en ideell organisation.  

Organisationen som valts ut som studieobjekt innehar ett 90-konto. Detta innebär att 

Läxhjälpen granskas av Svensk Insamlingskontroll som är en oberoende 

granskningsorganisation (Svensk Insamlingskontroll, u.å.). På Läxhjälpens hemsida går det 

även att läsa att minst 75% av gåvorna skall gå till ändamålet för att en organisation ska få 

behålla sitt 90-konto. Detta krav klarar Läxhjälpen med råge då det i deras årsredovisning 

från 2017 framgår att 85% av stiftelsens intäkter går till ändamålet (Årsredovisning för 

Insamlingsstiftelsen Läxhjälpen, 2017). Anledningen till att just Läxhjälpen har valts ut som 

organisation att studera är på grund av att organisationen är intressant att undersöka då det 

är en ideell förening som arbetar med socialt arbete. Läxhjälpen har sitt kontor i Slussen 

samt ett flertal medarbetare som befinner sig runt om i Stockholms län, vilket underlättar 

möjligheten att boka personliga möten som i sin tur underlättar insamlandet av data. Vidare 

förenklar den geografiska närheten för eventuella återkopplingar, om så skulle behövas. 

Restid samt kostnader är något som även Denscombe (2018) redogör för och menar är något 
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som vaksamma forskare bör ha i åtanke när en strategi för hur data ska samlas in med hjälp 

av intervjuer.  

 

3.3. Insamling av data 

I denna uppsats har semistrukturerade intervjuer använts för att samla in data. Att arbeta 

med intervjuer av detta slag bidrog med en flexibilitet, då möjligheten gavs till den svarande 

att utveckla sina idéer och synpunkter. Ingen av de genomförda intervjuarna var identiska då 

stämningen var olika, respondenterna valde att svara utförligt på vissa frågor och mindre 

utförligt på andra. Vissa respondenter svarade mer uttömmande i vissa frågor och besvarade 

på så vis frågor som var tänkta att ställas längre fram under intervjun. Dessa valdes under 

det specifika tillfället att utelämnas för att inte skapa förvirring eller irritation hos 

respondenten, som då kunnat uppfatta situation som så att den svarande missuppfattats 

eller att frågorna inte uppfattats korrekt. Beroende på situationen ställdes spontant vissa 

följdfrågor som kändes relevanta i sammanhanget, vilket bekräftades i och med 

respondenternas positiva ansiktsuttryck och utförliga svar som tolkades som en positiv 

respons (Justensen et al., 2011). 

Denscombe (2018) uppmanar forskare att förbereda sig väl. Av den anledningen testades ett 

antal intervjufrågor i förhand med två personer i skribentens närhet, innan de riktiga 

intervjuerna ägde rum. Detta visade sig sedermera vara en tidskrävande, men lyckosam 

investering då flertalet frågor formulerades om, reducerades bort samt adderades till den 

slutgiltiga versionen av intervjuguiden. Frågorna som utformades delades in i relevanta 

teman. Frågorna som är markerade med röd kursiv stil (se intervjuguide under avsnittet 

bilagor) tillfrågades enbart Respondent 3 och 4, detta eftersom de innehar mer 

administrativa roller inom organisationen och ansågs då kunna besvara dessa frågor. 

Respondent 1 och 2 arbetar ute på skolor och saknar insikt i frågor av det slaget. Den 

slutgiltiga versionen av intervjuguiden konstruerades med hjälp av det teoretiska ramverket. 

Syftet var att utgå ifrån teorierna när frågorna formulerades för att sedan testa frågorna i 

empirin. På så sätt kunde den tidigare forskningen antingen bekräftas eller motsägas i 

slutsatserna av denna studie.  Detta är även något som stödjer valet av en deduktiv ansats i 

studien.  
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Mötena har förutom att få svar på dem frågor som finns bifogade under avsnittet bilagor, 

även medfört en tolkning av respondenternas ansiktsuttryck. Detta bidrar med eventuella 

ledtrådar om vad respondenterna faktiskt tyckte om ett specifikt ämne (Denscombe, 2018). 

Likaså att kontrollera att vissa svar uppfattats korrekt, vilket bidrar med en bättre förståelse 

som är nödvändig för att transkriberingen och sedermera tematiseringen skall genomföras 

så bra som möjligt.  

Ett stort ansvar vilar på intervjuarens axlar. Av den anledningen uttalades inga personliga 

åsikter eller tankar under mötena. Inte heller uppvisades några tecken på att vara dömande. 

Objektivitet, respekt och förståelse var ett genomgående tema under samtliga intervjuer. 

För att vidare bidra med komfort för respondenterna ägde intervjuerna rum på platser där 

respondenterna känner sig bekväma och avslappnade. Detta är av stor vikt för att det 

insamlade materialet skall vara så sanningsenligt och relevant som möjligt och därmed 

inneha en hög grad av validitet. Pauser och utrymme att få tänka till lämnades för samtliga 

respondenter. Dock utan att pinsamma tystnader eller förvirring skapades. Eventuella 

pinsamheter och obehag som kan uppstå mellan två personer som sedan tidigare varken 

känner varandra, eller har träffats var lyckligtvis nog, inget som förekom (Merriam, 1994).  

Möjligheten, samt nöjet att personligen få tacka respondenterna som i allra högsta grad varit 

bidragande till att denna studie kunnat genomföras var en annan fördel med de personliga 

mötena. Samtliga intervjuer avslutades med att respondenterna gavs en möjlighet att ta upp 

något som de ansågs förbipasserades rörande huvudteman: drivkrafter, motivation och 

samhällsbidrag. 

 

3.4. Forskningsetiska principer 

Det är av yttersta vikt att en god skribent innehar god forskningsetik. De forskningsetiska 

principer som har övervägts samt använts i denna studie har informanterna tagit del av 

innan intervjuerna tog plats. Dessa riktlinjer har varit i samklang med Vetenskapsrådets 

riktlinjer, och innebär mer specifikt (Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning, 2007; Hjerm, Lindgren och Nilsson, 2014; Larsen, 2018): 
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 Informationskravet – Respondenterna tilldelades innan intervjuerna ägde rum 

information om studiens syfte samt att dem spelar en viktig roll i studien. 

Respondenterna tackades för sitt deltagande, både före och efter att intervjuerna 

avslutades. 

 Samtyckeskravet – Deltagarna i studien informerades om att deras deltagande är 

frivilligt och att de av den anledningen, på eget bevåg kan välja att avbryta 

deltagandet när de så än önskar.  

 Konfidentialitetskravet – Informanterna tilldelades information om att deras 

identiteter kommer att hållas anonyma vid publicering samt att de kommer att 

tilldelas pseudonymer för att säkerställa detta. Vidare har de informerats om att 

bandupptagningarna som ägde rum under intervjuerna inte kommer att spridas. 

Dessa var enbart nödvändiga för att säkerställa kvalitén av intervjuerna samt 

underlätta transkriberingen.  

 Nyttjandekravet – Personuppgifter såsom namn och bostadsort har enbart används 

under intervjuerna för att bidra med en lättsammare stämning samt för att 

respondenterna detaljrikt och med inlevelse skulle kunna dela med sig av 

erfarenheter och tankar. De är även fullt medvetna om att informationen som dem 

delar med sig av, enbart kommer att användas i informationssyfte och inte 

kommersiellt (Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning, 2007; Hjerm, Lindgren och Nilsson, 2014; Larsen, 2018). 

 

3.5. Presentation av respondenter 

Pseudonym Befattning Antal aktiva 

år 

Sysselsättning Intervju datum Intervjutid 

Resp. 1 Läxhjälpare 1 Student 2019.05.02 31minuter 

Resp. 2 Kontaktansvarig 2 Student 2019.04.24 39minuter 

Resp. 3 Coach 3.5       Student 2019.04.29 54minuter 

Resp. 4 Regionansvarig 6 Ideell arbetare 2019.05.08 47minuter 

Tabell 1 Presentation av respondenter 

 Läxhjälpare – Högskole- eller universitetsstudent som arbetar sex timmar i veckan på 

en skola med högstadieelever mot en mindre ekonomisk ersättning (Respondent 1). 
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 Kontaktansvarig – Utöver de krav och åtagande som ställs på en läxhjälpare så skall 

en kontaktansvarig sköta kontakten med skolan, organisationen samt ansvara för 

hela gruppen av elever och övriga två läxhjälpare (Respondent 2). 

 Coach – Högskole- eller universitetsstudent som arbetar tio timmar i veckan mot en 

mindre ekonomisk ersättning. Arbetet som coach innebär ett ansvar över samtliga 

läxhjälpare och kontaktansvariga inom regionen. Vidare skall en coach upprätta 

möten för bland andra kontaktansvariga samt verka som en hjälpande hand för 

regionansvarig (Respondent 3). 

 Regionansvarig – Den enda av dem medverkande i studien som arbetar på heltid för 

organisationen Läxhjälpen och mottar ersättning för sitt heltidsarbete. 

Regionansvarig spenderar merparten av sin tid på kansliet. Ansvarar bland annat för 

att coacherna inom regionen sköter sitt arbete, sköter rekrytering av läxhjälpare, 

kontaktansvariga och coacher. Regionansvariga arbetar även med att etablera 

kontakt med nya skolor (Respondent 4). 

 

Att använda sig av ett godtyckligt urval har möjliggjort att informanterna strategiskt kunnat 

väljas och tillfrågats ifall de hade möjlighet, samt en vilja att delta i undersökningen (Larsen, 

2018). Dessa valdes medvetet och strategiskt efter att granskning av organisationen 

genomförts. De valda respondenterna innehar olika roller inom organisationen. Detta var ett 

medvetet val för att kunna få en variationsbredd och god representation från organisationen 

för att kunna fånga relevanta tankar och åsikter, nödvändiga för studiens syfte (Denscombe, 

2009). För att kunna upprätta en kontakt med de tilltänkta respondenterna nyttjades en 

kontakt, i form av en bekant som tidigare varit verksam inom Läxhjälpen som läxhjälpare. 

Den tidigare medarbetaren och tillika kontakten rekommenderade att kontakt togs via mail 

med samtliga respondenter som sedan kom att medverka i studien. Urvalet av 

respondenterna skedde med andra ord genom ett snöbollsurval som innebär att den tidigare 

medarbetaren på Läxhjälpen möjliggjorde kontakt med de medverkande, och likt en snöboll 

som rullar nedför ett berg så växte sig respondenter allt fler (Denscombe, 2018). 
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3.6. Bearbetning av det insamlade materialet 
Denscombe (2018) talar om att en ljudinspelning kan influera en respondent och få denne 

att känna sig obekväm och därmed ha en negativ inverkan på det insamlade materialet. 

Dock ansågs detta vara ett “nödvändigt ont” samt en bidragande faktor till att det insamlade 

materialet redogjordes för korrekt. En annan fördel med att ha dem genomförda 

intervjuerna inspelade är att det medför en möjlighet för skribenten att ständigt kunna gå 

tillbaka för att kontrollera om relevant information utelämnats i presentationen av det 

empiriska materialet. Skribenter är inte mer än människor med ett minne som inte alltid är 

pålitligt, vilket är ett ytterligare argument som stärker nödvändigheten av ljudupptagning. 

Därefter genomfördes en tidskrävande, men, som det sedermera skulle visa sig, en ack så 

nödvändig och användbar transkribering. Transkriberingen blottar visserligen det faktum att 

forskare inte är mer än människor, och därför inte kan komma ihåg detaljer från 

intervjuerna, men det underlättar bearbetningen av det insamlade materialet (Justensen et 

al., 2011). 

 

3.7. Tematisering och kodning 

Efter att alla intervjuer slutförts genomfördes kodning av det insamlade materialet för att 

enklare kunna finna mönster, samt för att filtrera materialet. Då detta är en mindre studie så 

skedde kodningen manuellt. Att filtrera materialet innebär att enbart relevant data 

presenteras i studien, en så kallad datareduktion (Larsen, 2018). Materialet lästes igenom ett 

flertal gånger efter att transkribering genomförts. Detta för att säkerställa att materialet 

uppfattats korrekt samt att enbart det som var kopplat till studiens syfte medtogs. Därefter 

delades materialet in i olika teman som avspeglar de centrala teman som finns 

genomgående i studien, såsom det faktiska arbetet i organisationen, utmaningar med det 

ideella arbetet, hur påverkar motivation arbetet, motivation över tid och hållbarhet (Bryman 

et al., 2013). Viktigt att ha i åtanke är att denna fas i studien går till på olika sätt beroende på 

vem som genomför studien. Olika forskare kan se olika mönster, koda samt tematisera 

olikartat (Larsen, 2018).  
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3.8. Metodologisk reflektion 

För att säkerställa att en studie håller god kvalité är det viktigt att arbetet är 

sammanhängande och konsekvent. Den röda tråden måste sträcka sig från första till sista 

stavelse. Av den anledningen har det strategiskt och metodiskt, genomgående i arbetet 

tematiserats, givetvis efter relevanta teman. Metatexter har tagit läsaren i hand och 

förklarat vad som komma skall och påvisat relevansen till studien (Justensen et al., 2011). 

Eftersom ett icke-sannolikhetsurval har använts i denna studie kan inte den insamlade data 

från detta urval generaliseras till resten av populationen (Larsen, 2018). Något som även 

talar emot att resultatet skulle kunna generaliseras till resten av populationen är det lilla 

urvalet som kan anses vara alldeles för litet för att just detta resultat kan tala för alla ideella 

organisationer i Sverige (Justensen et al., 2011). Ytterligare kritik som kan riktas mot studien 

är att det lilla stickprovet kan anses för litet för att bekräfta om studien nått fram till 

punkten, teoretisk mättnad. Vilket uppstår när det insamlade materialet inte längre bidrar 

med nya insikter, utan tvärtom, konfirmerar tidigare insamlat material (Bryman et al., 2013). 

Samtidigt skall det poängteras att det urval som genomfördes medvetet var litet till antalet, 

med tanke på studiens omfång. De respondenter som medverkat i studien innehar alla olika 

roller inom organisationen. Detta har strategiskt och medvetet genomförts för att få en 

variationsbredd samt god representation från det valda studieobjektet.  

Fördelen, och den främsta anledningen till att semistrukturerade intervjuer valdes som 

insamlingsmetod motiveras av att denna typ av insamlingsmetod bidrar med erfarenheter, 

nya som gamla. Vidare är det möjligt att observera känslor, åsikter, tankar och motiv när en 

person ges möjligheten att göra det under ett personligt möte (Merriam, 1994). Eftersom 

människors erfarenheter ständigt förändras blir det svårt att nå konsistens med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer, då det rör en specifik tid och plats i deltagarnas liv 

(Denscombe, 2018). Dock har försiktighetsåtgärder åtagits och det insamlade materialet har 

skickats tillbaka och bekräftats av samtliga respondenter. Detta för att få en bekräftelse på 

att de rapporterade resultaten uppfattats korrekt och enligt respondenternas utsago 

(Bryman et al., 2013). Som redogjorts för under metodavsnittet har kodning av det 

insamlade materialet genomförts. Kritik som kan riktas mot genomförandet av kodning när 

det gäller kvalitativ dataanalys är att det kan vara svårt att fånga kontexten som 

respondenterna refererar till under intervjuerna. Hela transkriberingsunderlaget medföljer 
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givetvis inte till slutversionen, utan enbart relevanta textstycken. Av den anledningen kan 

den sociala kontexten gå förlorad (Larsen, 2018). 

Ett personligt möte medför en högre grad av validitet då personen som håller i intervjun kan 

kontrollera riktighet samt relevans av data under tiden som den samlas in. Precis som det 

finns två sidor av ett mynt så existerar det även nackdelar med personliga intervjuer som 

bygger på respondenternas erfarenheter och tankar. Faktorer som inte alltid är helt lätta att 

validera genom att se till uttryck i kroppsspråket. Av den anledningen erfordras ett kritiskt 

förhållningssätt (Denscombe, 2018). Det insamlade materialet har tolkats, transkriberats och 

tematiserats utifrån ljudinspelningar samt tolkning av kroppsspråk. För att tolkningen skall 

inneha en hög grad av trovärdighet har tolkningarna speglat den verklighet som de har 

inhämtats ifrån efter bästa förmåga (Larsen, 2018). 

Trots den objektiva ställningen som forskaren ständigt försöker att ta och alla 

försiktighetsåtgärder som tillämpas kan det ändock vara problematiskt att tala om reliabilitet 

och validitet i de fall en läsare skall betrakta en studie. Av den anledningen uppmanas 

läsaren att dela upp studien i sina olika sektioner och utgå ifrån kontrollfrågor som: har rätt 

verktyg använts, har intervjuguiden och dess innehållande frågor varit relevanta för studien, 

analyserades det insamlade empiriska materialet korrekt, finns det ett samband mellan det 

insamlade materialet och de slutsatser som dragits? (Merriam, 1994). 
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4. Empiri 
I detta avsnitt kommer en redogörelse för det valda företaget att presenteras samt den data som samlats in 

med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 

4.1. Presentation av organisationen 
Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som med hjälp av ekonomiskt stöd från sina 

olika partners som bland annat innefattar: SAMSUNG, Google, Kronprinsessparets Stiftelse, 

Riksbyggen med flera (Läxhjälpen u.å.). Stiftelsen består i sin tur av en styrelse vars 

huvuduppgift är att se till att verksamheten bedrivs i samma anda som organisationens 

syfte, vilket är att bedriva läxhjälp för behövande barn runt om i de svenska skolorna. Denna 

stiftelse består av bland annat Alexandra Pascalidou som figurerar som styrelseledamot, 

vilket hon och övriga medlemmar inom styrelsen gör pro bono (Läxhjälpen u.å.). Pascalidou 

har exempelvis följande att säga om Stiftelsen: 

”Om jag hade haft en av våra läxhjälpare som stöd när jag gick i skolan så skulle 
jag ha blivit statsminister! När elever på bara några månader lyckas höja sina 
betyg och klarar behörigheten till gymnasiet är det en vinst inte bara för dem 

själva, utan för hela samhället.” 
- Alexandra Pascalidou (Läxhjälpen u.å.) 

Stiftelsen grundades för dryga 12 år sedan, år 2007 av Harald Ullman som idag innehar 

posten som ordförande och initiativtagare inom Styrelsen. Vid resans start arbetade Ullman 

som vd för studentsajten Lycknis. Startskottet var när Ullman följde skoldebatten inför 

riksdagsvalet 2007 (Läxhjälpen u.å.). 

De första pilotskolorna som idén testades i ligger belägna i Stockholmsförorterna Rinkeby 

och Hjulsta, sedan dess har Läxhjälpen bidragit med en bättre morgondag för elever, på cirka 

47 skolor runt om i landet. Nyligen beviljades Läxhjälpen stöd från Postkodsstiftelsen på två 

miljoner kronor som ska användas till att få fler barn i Norrland att klara av skolan och 

förhoppningsvis nå gymnasiebehörighet. Marie Dahllöf som är generalsekreterare för 

Svenska Postkodsstiftelsen motiverar deras stöd genom att belysa de alarmerade siffror som 

råder i samhället (Läxhjälpen u.å.). 
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”18600 svenska elever klarade inte grundskolan förra året och resurserna för att 
stötta eleverna är ojämnt fördelade. Vi är därför stolta att tillsammans med 

Läxhjälpen i ett pilotprojekt utveckla läxhjälpsprogrammet så att det även når 
ungdomar i Norrland” 

- Marie Dahllöf, generalsekreterare, Svenska Postkodsstiftelsen (Läxhjälpen u.å.) 

Det praktiska arbetet fungerar som så att ett samarbete upprättas mellan stiftelsen och en 

skola som innehar högstadieelever vars betygssnitt befinner sig under rikssnittet och i 

många fall inte har tillräckliga betyg för att ta sig in på en gymnasieskola. Det är helt 

kostnadsfritt för den utvalda skolan. Lärarna på skolan väljer i sin tur ut de elever som de 

anser behöver stöd för att uppnå godkända betyg och som är bäst lämpade för 

läxhjälpsprogrammet. Läxhjälparna som befinner sig ute bland skolorna är själva 

universitets- och högskolestudenter från olika studieinriktningar. Läxhjälparna ska bidra med 

hjälp till eleverna inom alla ämnen och under dessa pass så skapas ett personligt möte med 

eleverna, mjuka värden som värdesätts i minst lika stor utsträckning som studieresultaten. 

Läxhjälparna som många gånger inte har helt olika bakgrunder än de elever som de själva 

hjälper blir förebilder åt barnen och ett levande bevis på att möjligheter finns och att det 

inte är omöjligt (Läxhjälpen u.å.). 

 

4.2. Det faktiska arbetet i organisationen 

Det framkom tydligt under intervjuerna att en vanlig dag på jobbet inte existerar för 

respondenterna. Trots detta faktum så innehar var och en av respondenterna sina specifika 

roller som innebär ett stort ansvar. Respondenternas respektive roller innebär även att de 

måste arbeta metodiskt genom att sätta upp mål, långsiktiga som kortsiktiga, och även 

intermediära. De förväntas ta eget ansvar och vara autonoma i sitt arbete. Respondent 3 

som verkar som coach, berättade om sin roll och vad den innebär. Till en början tog det tid 

för hen att finna sig till rätta, och bilda en förståelse för vad rollen innebar. Det huvudsakliga 

för en coach handlar om att kvalitetssäkra det arbete som utförs, samt verka som en 

förlängd arm för regionansvariga. Mer specifikt innebär det att en coach åker ut och besöker 

skolorna där läxhjälpare och kontaktansvariga är verksamma. Dels för att uppvisa 

representation från kansli och organisationen som helhet, och dels för att säkerställa att de 

värderingar som Läxhjälpen står för upprätthålls.  
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”Att göra uppföljningar och försöka säkerställa att det arbete som vi utför ute på 
skolorna faktiskt leder till någonting. Exempelvis att målböckerna kommer till 

användning.” 
- Respondent 3 

Respondent 2 förklarade att målböckerna är ett verktyg som används för att motivera 

eleverna. Varje grupp består av 15 elever fördelade mellan två läxhjälpare och en 

kontaktansvarig som alla ansvarar direkt för fem elever vardera. Varje ”mentor” sitter under 

det första passet och talar om vad Läxhjälpen står för, varför den finns på just deras skola 

och vad den hoppas uppnå med samarbetet. Eleverna får sedan i sin tur en chans att skriva 

ner vad de skulle vilja arbeta med i framtiden och var de ser sig själva. För att uppnå detta 

”drömmål” arbetas det sedan metodiskt för att uppnå det slutliga målet genom att sätta upp 

en massa delmål. Ta sig in på gymnasiet, avklara nästkommande prov inom matematik och 

vad eleven hoppas uppnå med just dagens pass. Respondent 2 som förutom att verka som 

läxhjälpare, innehar en roll som kontaktansvarig.  

”Utöver detta övergripande arbete så innebär arbetet som kontaktansvarig, 
precis som titeln vittnar om ett ansvar över gruppen, inklusive övriga två 

läxhjälpare. Vidare sköter jag kontakten med skolan och har då en direkt kontakt 
med den kontaktperson som representerar skolan, som i detta fall är rektorn på 
skolan. Som kontaktansvarig ansvarar jag över att en god kommunikation hålls 

mellan skolkontakten och organisationen.” 
- Respondent 2 

Respondent 4 som arbetar på kansliet har nyligen blivit befordrad från regionansvarig till 

operativ chef, arbetar på gränslandet mellan den nya och gamla tjänsten och har därför 

mycket att stå i.  

”En vanlig dag kan se lite olika ut. Speciellt nu då jag är på gränsen mellan min nya 
och gamla roll. Oftast tar jag itu med mail korgen. Sen planerar jag mina dagar 
efter de mål som ska uppfyllas varje vecka. Det kan vara allt ifrån att prata med 
en rektor till att utveckla ett nytt krisdokument. Eller följa upp regionansvariga. 

Det ser väldigt olika ut. Högt och lågt, speciellt nu. När jag har dubbelt.” 
- Respondent 4 
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Respondent 4 som varit verksam inom organisationen under cirka sex års tid har varit med 

och rekryterat väldigt många av de medarbetare som än idag är verksamma. På frågan vad 

de söker när de rekryterar nya medlemmar så är svaret inte entydigt.  

”Det har gått i perioder för mig vad jag letar efter. Man kan se det på två sätt. 
Antingen personer som är väldigt bra på specifika ämnen. Eller personer som är 

halvbra på studierna men som har ett engagemang för frågorna integration, 
skola, allas möjligheter och rättigheter. Jag har landat i att man ska förstå vad vi 
gör och att man ska på något sätt uttrycka ett engagemang för organisationen 

och de här eleverna.” 
- Respondent 4 

Att alla läxhjälpare, kontaktansvariga och coacher råkar vara högskole- eller 

universitetsstudenter är ingen slump. Organisationen väljer medvetet att rekrytera personer 

som är i behov av ett extra jobb vid sidan av studierna, eller som väljer att medverka och 

vara en del av organisationen för att de brinner för att hjälpa människor som är mindre 

lyckligt lottade. Vidare innebär det att dessa medarbetare har ämneskunskaper som kan 

användas vid läxläsning, men viktigast av allt. Läxhjälparna och de övriga medarbetarna som 

är verksamma ute på skolorna blir många gånger förebilder för elever med svårigheter och 

verkar på så sätt som levande bevis på att det faktiskt går att ta sig fram här i livet och skapa 

sig goda möjligheter till ett berikat liv. Motivationen som dessa medarbetare bidrar med är 

många gånger viktigare än specifika ämneskunskaper.  

 

4.3. Utmaningar med det ideella arbetet 

Att arbeta bland 15 högstadieelever kan vara väldigt påfrestande. Precis som det dagliga 

arbetet är varierande så är även utmaningarna likaså. Elever är människor med känslor och 

preferenser. Vissa dagar har de svårt att koncentrera sig och utmaningen för läxhjälparna blir 

därför extra stor.  
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”Vissa pass är det tufft, det kan vara så att dem har haft en jobbig dag, det är 
kompisar runtomkring eller något annat som ockuperar deras tankar. Då måste vi 

som läxhjälpare försöka få dem att inse hur värdefull den här extra tiden som 
dem har, verkligen är. Att man måste lära sig att kunna arbeta i en offentlig miljö 

där det kanske inte alltid råder arbetsro. Utmaningarna är som du kanske har 
märkt, många, men det är delvis en av anledningar till varför det här arbetet är så 
roligt. Att få arbeta med utmaningar, inspirera, och sen när man väl överkommit 

diverse hinder kunna blicka tillbaka, tillsammans med eleverna och känna att, 
titta, du är kapabel till så mycket mer än vad du tror. Hårt arbete lönar sig.” 

 – Respondent 1 

Att Läxhjälpen som organisation bedrivs utan svårigheter och hinder är en försköning av 

sanningen. I sin roll som coach ansvarar Respondent 3 för 43 läxhjälpare, och det är många 

gånger hen som får ta itu med alla små frågor som kan dyka upp, i och runt om 

organisationen. Det kan röra sig om en läxhjälpare som inte kan arbeta en specifik dag till en 

elev som betett sig olämpligt. Coachen och likaså kontaktansvariga som läxhjälpare är därför 

väldigt autonoma i sitt arbete.  

”Detta arbete ska jag hinna med på tio timmar i veckan. Det innebär ett väldigt 
stort ansvar. Man kan se det lite som att jag arbetar jour, men ändå inte. Jag har 

friheten att styra upp mitt schema.”  
– Respondent 3 

Det är mycket ansvar som vilar på deras axlar. Att samtliga medarbetare vet om att stöd 

finns inom organisationen är en lättnad och trygghet.  

”Jag tycker att det är ganska bra upplagt med många steg och många 
kontaktpersoner som man kan vända sig till om det är något man undrar eller 

behöver hjälp med. Sammanhållningen är väldigt god. Det är en trygghet att veta 
att man alltid har någon man kan vända sig till. Vi som läxhjälpare är förvisso 

väldigt autonoma, men att veta att hela organisationen jobbar mot samma mål 
och verkligen hjälper varandra. Det är en trygghet som jag inte tror att många 

känner på sina respektive arbetsplatser.” 
 – Respondent 1 

Lönefrågan. Hur mycket den ekonomiska biten spelar in i respondenternas respektive roller 

var något som tillfrågades under samtliga intervjuer. Trots att samtliga respondenter är väl 

medvetna om, och ännu en gång blev påminda om, att möjligheten att tjäna betydligt mer 
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pengar hos exempelvis en privat aktör, så var detta något som inte alls intresserade 

respondenterna.  

”Det finns en lön. Man får betalt. Men det är inte en lön som man kan försörja sig 
på och det handlar bara om ett par enstaka timmar i veckan. Jag tror inte att 

någon arbetar inom Läxhjälpen för att det är lönen som motiverar dem.” 
 – Respondent 2 

”Pengar är ju pengar, och det är så klart viktigt. Jag vill ju kunna klara mig varje 
månad och ha ett bra liv. Det kan jag på Läxhjälpen. Jag känner inte att det är värt 

att tjäna några tusen till i månaden. Det är ingenting. För mig är det mycket 
viktigare att jag gör något som jag tycker känns bra.” 

– Respondent 4 

Samtliga respondenter är eniga om att utmaningar bidrar med svårigheter, dock inte i 

negativ bemärkelse. Utan utmaningarna är tvärtom det som gör arbetet roligt, föränderligt 

och sporrar var och en av dem att fortsätta sträva mot samma mål. Det kan handla om 

elever som saknar relevanta baskunskaper inom ett specifikt ämne till en läxhjälpsgrupp som 

inte lyckas med de uppsatta målen. Det krävs då av medarbetarna att dem kan motivera, 

dels varandra, men även eleverna till att fortsätta sträva mot att uppnå de goda resultaten 

som inger en känsla av glädje.  

”Det är viktigt att kunna motivera och inspirera dem. Vissa kräver inte mycket 
medan andra elever kräver mer uppmärksamhet och tid. Det är väldigt 

utmanande. Men om det inte vore utmanande så hade jag blivit uttråkad redan 
efter första veckan. Jag tror att utmaning är något för alla människor att känna i 

sitt arbete. Det inspirerar mig så att jag i min tur kan motivera och inspirera 
eleverna.”  

– Respondent 1 

 

4.4. Hur påverkar motivation arbetet? 

Att enbart instruera en elev eller kollega att utföra en uppgift är varken givande eller 

motivationsberikande. Därför arbetar organisationen med att skapa långsiktiga relationer 

och stärka band mellan alla led. Oavsett om det rör ett förhållande till en specifik partner, 

mellan medarbetare, en skola eller mellan elever och läxhjälpare. Det är just det senare 
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förhållandet, det mellan läxhjälpare och elever som är det mest krävande och många gånger 

det som banar väg för en lyckosam resa. Därför spenderar och avvarar läxhjälparna tid åt att 

stärka banden med eleverna.  

”De kan ha förslag på något dem vill diskutera eller någon aktivitet dem skulle 
vilja ägna den sista tiden åt. Den är på så vis inte ämnad för att läsa läxor utan 

mer för att stärka bandet mellan elever och oss som representerar 
organisationen. Vi arbetar visserligen med att försöka höja deras studieresultat, 
men det är inte det enda vi ägnar oss åt. Mycket av vårt arbete grundar sig i att 

skapa en inkludering, öka elevernas självförtroende och skapa band och 
ömsesidig respekt.”  

– Respondent 2 

Att samtliga inom organisationen är väl medvetena om hur värdeskapande deras arbete är 

och hur det i sin tur berikar andra människors liv är något som respondenterna var väl 

införstådda med, och som prydde var och en av deras ansikten med ett leende. Feedbacken 

som de får av partners, allmänheten, skolan, barn och föräldrar talar sitt tydliga språk. 

”Det finns inget bättre. Det är den bästa feedbacken man kan få. Som när jag 
hälsar på skolor och får träffa alla glada miner från läxhjälpare och eleverna. Jag 
blir så himla lycklig efteråt. Det är så fint att se att det man gör. Det är så fint att 
få se det svart på vitt. Vissa grupper har det väldigt kämpigt, men när man får se 
effekten av arbetet, mötas av tacksamhet av eleverna. Det är det bästa jag vet. 
Jag blir väldigt emotionell. Man lägger ner väldigt mycket tid och energi på det 

med hjärta. Det tar väldigt kort tid att bli känslomässigt involverad i det man gör. 
Man känner att man är Läxhjälpen. Om någon säger något bra om Läxhjälpen så 

tar man det som en personlig komplimang.”  
– Respondent 3 

Det är inte bara ute bland medarbetarna på skolorna som den positiva feedbacken från 

allmänheten avger eko. Uppe på kansliet påminns medarbetarna om varför de gör det de 

gör, vilken effekt det har. Att få läsa om en tidigare elev som tagit sig in till gymnasiet eller 

på annat sätt påminnas om det värdeskapande arbete som organisationen bidrar med, 

motiverar även medarbetarna som inte har direkt kontakt med eleverna.  
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”Det får mig att typ börja grina. Om jag någon gång känner att det är tråkigt, eller 
ifall jag är omotiverad. Då gör jag så att jag går in och läser de här citaten. För att 
påminna mig själv om att juste det är ju det här som vi faktiskt håller på med. Det 

är det här som vi gör. Sen får det mig dels att känna hur mycket jag uppskattar 
alla läxhjälpare och att det är väldigt kämpigt, utmanande. När jag var läxhjälpare 
så kunde jag åka hem och grina. Jag tänkte på dem här eleverna och jag kände att 
man inte kommer någon vart, man bara bråkar i tre timmar. Det är så svårt med 
allting. De här citaten handlar nästan allra oftast om läxhjälparen. Det handlar 
sällan om Läxhjälpen som organisation. Personerna som barnen träffar. Det får 
mig att känna mig så jävla glad över alla läxhjälpare. Och vilket arbete man gör 

varje dag. Det är båda dem. Det ger mig jättemycket och får mig att känna, jah, nu 
fortsätter vi. Det här är bra.”  

-Respondent 4 

Inom organisationen arbetas det på flera olika sätt för att motivera, förbereda och utbilda 

medarbetarna. Vid varje terminsstart anordnas det en kick-off fest där medarbetare från 

kansli, partners, läxhjälpare, regionansvariga, coacher och kontakansvariga, får en chans att 

mötas. Diskutera hur den gångna terminen har gått, gå igenom resultat, blicka mot 

framtiden. Det anordnas även workshops, tävlingar, föreläsningar. Coacher träffas med 

jämna mellanrum för att följa upp sitt arbete, diskutera och hjälpa varandra. Det anordnas 

utbildningar för nya medarbetare, samt för kontaktansvariga. Allt detta för att fånga den 

inneboende kunskapen, glädjen och motivationen som finns inom organisationen. Ett sätt 

för alla att växa tillsammans, och sträva mot det gemensamma målet, att bidra med stöd till 

mindre lyckligt lottade människor.  

”En gång per termin så anordnas det kick-off och workshops. Jag har bara 
närvarat en enstaka gång men jag tycker att det var väldigt produktivt. Jag såg 

även resultatet av det, vilket va roligt. Det märktes att organisationen tog tillvara 
på det som vi sa och skrev ner, och diskuterade. Vi va inte där för att bara fika och 

ha roligt, utan man lyssnade verkligen på det vi hade att säga. Vilket sedan togs 
med i den senaste upplagan av läxhjälpens metodbok och på hemsidan där man 

kan gå in och få inspiration, vägledning etc.” 
 – Respondent 1 

”Om en grupp utvecklas jättemycket så ska den kunskapen kunna flöda genom 
organisationen till andra grupper. Vi coacher ses varannan vecka och har 

uppföljningsmöte och pratar jättemycket. Det är ett utbyte av erfarenheter, 
problem. Man försöker hjälpa varandra. Jag hörs jättemycket med dem andra 

coacherna även om de arbetar i andra regioner så har vi liknande problem hela 
tiden.”  

– Respondent 3 
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4.5. Motivation över tid 

Trots det faktum att samtliga respondenter medverkar i en och samma organisation så har 

deras resor och livserfarenheter sett olikartade ut. Medan vissa verkar inom organisationen 

för att de själva en gång i tiden själva haft svårigheter i både skola och livet, så har andra 

växt upp på ”finare” områden och haft väldigt goda förutsättningar att klara sig.  

”Jag va själv en gång i tiden en ganska, kanske inte stökig, men omotiverad elev 
skulle jag vilja säga. Jag känner igen mig väldigt mycket i barnen som jag arbetar 
med. För mig handlar det här arbetet mer om att bidra än att plocka in en lön.”  

– Respondent 2 

”Jag är uppvuxen på en villa. När jag sedan fick arbeta som läxhjälpare ute i en 
förort så var det en ny erfarenhet för mig. Det var så viktigt för mig att få träffa 

dem här eleverna och få deras perspektiv på världen, på livet, på mig och på allt. 
Det gav mig supermycket. Det tror jag alla mår bra av. Jag tror att jag lärde mig 

mer av dem än vad dem lärde sig av mig. Det var min läxhjälp, att få träffa dem i 
livet.” 

 – Respondent 4 

”…jag brinner verkligen för det här. Jag kommer själv från en skola som rankades 
som en av Sveriges bästa. Men jag är väl en sån person som vill rädda världen, typ 

så.” 
 – Respondent 3 

För de flesta av respondenterna så var Läxhjälpen inte deras första anhalt inom ideellt 

arbete. De har en gedigen bakgrunden inom ideellt arbete och har varit verksamma i diverse 

föreningar, tidigare. Att hjälpa andra, arbeta ideellt, är något som följt med dem sedan en 

tidig ålder. Medvetenheten om att alla människor inte är lika lyckligt lottade har verkat som 

en drivkraft för att fortsätta kämpa för allas lika värde och rättigheter.  

”Det är något jag är uppväxt med. Jag tror jag har gjort det i cirka 12 år. Jag 
började hos internationella gruppen i kyrkan.”  

– Respondent 1 
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”…min familj har alltid stöttat varandra och vi har haft det tryggt. Diskussioner har 
gått lite varma över etik och moral. Vi har aldrig varit en familj som är tysta. Vi har 
alltid haft högt i tak och diskuterat allt möjligt. Finns det något att diskutera så vill 

man hitta svaret. Det är väl det som har påverkat mig mest från början. Den 
kulturen hemma.”  

– Respondent 3 

 

4.6. Hållbarhet 

Inte all respons är positiv. Fördomar existerar i massor ute i samhället. 

”Inte att jag jobbar som läxhjälpare, utan för att jag jobbar som läxhjälpare ute i 
en förort. Folk undrar hur jag vågar ta mig dit. Hur funkar det, är det mycket bråk, 

är det stökigt.”  
– Respondent 1 

Respondenterna känner en enorm stolthet över sitt arbete. De motiveras av att leva med 

vetskapen att de bidrar med samhällsnytta, och känner att det inte enbart är en självklarhet, 

utan ett privilegium att få vara med och påverka samhället och dess medborgare.  

”För mig innebär det allt. För mig är det en av anledningarna till att jag jobbar här. 
Jag har väldigt svårt att se mig själv jobba på ett annat sätt för att jag vill vara med 

och förändra. Rättvisa, alla ska ha samma möjligheter. Det är väldigt viktigt för 
mig.” 

 – Respondent 4 

”I stort handlar det även om att bidra till samhället. Just den här skolan befinner 
sig i ett väldigt problemdrabbat område. Jag ser det även som så att jag hjälper 

inte bara barnen, utan området i stort också. Det är inte bara skolan och den ort 
den befinner sig i som är problemdrabbad, utan även själva staden. I många olika 

sammanhang. Allt från gängkriminalitet till arbetslöshet.”  
– Respondent 2 

Att just Läxhjälpen sträcker ut en hjälpande hand till utsatta områden är inget som dem 

aktivt väljer. Upplägget vid val av skola sker istället utifrån statistik på Skolverkets hemsida 

där de skolorna med lägst resultat blir utvalda. I Stockholmsregionen råkar det vara så att de 

mest segregerade områden är i störst behov av stöd. Så ser det de facto inte ut på alla 
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platser i Sverige. Även partners som går in och sponsrar projekt, såsom exempelvis 

Riksbyggen är intresserade av att deras hyresgäster går en ljus framtid till mötes.  

”…vi riktar oss mot dem skolor med lägst resultat, och då ser det ut så att dem 
skolorna oftast ligger i dem områdena. Men t.ex. i Malmö har vi ett par skolor där 

situationen ser helt annorlunda ut än i Stockholm. Stockholm är extremt 
segregerat, medan Malmö inte är lika segregerat. Det finns ett par skolor som 

ligger mitt i stan som har väldigt låga resultat och där vi är i.”  
– Respondent 4 

Visionen är tydlig. Människor med störst behov skall få hjälp. Denna hjälp skall 

förhoppningsvis leda till en hållbar utveckling för mottagarna av stödet.  

”Det är skönt att leva med vetskapen att det finns möjlighet till förändring och att 
vi som organisation är med och bidrar till den förändringen.”  

– Respondent 1 

Den inneboende motivationen som finns hos medlemmarna i organisationen är väldigt 

påtaglig. Medarbetarna känner en enorm stolthet och finner det vara ett privilegium att vara 

en del av nutiden och framtiden för tusentals svenska skolelever. Att kunna agera som en 

förlängd arm för skolan och vara med och bidra till en god utbildning för alla.  

”Från min synvinkel så är utbildning grunden. Det här med att kunna påverka sitt 
egna liv. Det finns två delar i det här. Dels så är det utbildning. Om man inte går 
på gymnasiet så är risken större att man hamnar på ett lågavlönat arbete. Man 
kanske stannar kvar där man är uppväxt, och det är inget fel med det. Absolut 
inte. Det som istället är fel är att man är där mot sin vilja för att man inte har 

någon annan möjlighet. Vill man välja att bo kvar, jättebra. Men vill man kunna 
flytta till någon annan stans så ska man ha möjligheten till att göra det också.”  

– Respondent 4 

”Kort sagt ska alla barn ha samma rättigheter. Rätt till en kvalitativ skolgång. Alla 
ska ha samma möjligheter till att alltid kunna nå sina drömmar, en chans att 
bygga upp sitt självförtroende och självkänsla. Vi ska få det här att hända.” 

 – Respondent 3 
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När respondenterna fritt fick sia om framtiden och tala om hur de tror att framtiden ser ut 

för Läxhjälpen och deras fortsatta arbete så talades det om expansion, en möjlighet att 

kunna nå ut till fler elever, bidra till ett mer demokratiskt samhälle.  

”Allas vår drivkraft är ett mer jämlikt samhälle och demokratiskt samhälle, och att 
allas röster ska bli hörda och är lika mycket värda.” 

 – Respondent 4 

”Den dagen då vi inte behövs mer då har vi gjort det vi ska. Jag tror inte bara att 
Läxhjälpen kan bidra till det, men man har ju det som mål. Självklart är det även 
en massa andra saker som ska behöva hända i samhället. Om vi finns tillräckligt 
länge på tillräckligt många platser i Sverige där det behövs så kanske elever till 

slut inte hamnar i såna här situationer.”  
– Respondent 3 

Den bild som både Respondent 3 och 4 målar upp faller i linje med den värdegrund som or-

ganisationen Läxhjälpen står för, om allas rätt till en kvalitativ skolgång, en chans att få be-

stämma över sitt egna liv och skapa sig goda möjligheter. Förhoppningarna må vara att i 

framtiden inte behövas som organisation i samhället, men till dess fortsätter Läxhjälpens 

goda vilja och arbete att avge eko i svenska samhällen.    
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5. Analys 
I kommande avsnittet skall det insamlade empiriska materialet analyseras med hjälp av teorierna som 

presenterats under Teori avsnittet.  

5.1 Motivationens olika former 
Lindkvist et al (2014) diskuterar drivkrafterna bakom arbetsmotivation och vad som faktiskt 

får människor att utföra sina arbetsuppgifter. Respondenterna som medverkat i denna 

studie är alla medarbetare inom den ideella organisationen Läxhjälpen. Samtliga informanter 

uppvisar tydliga tendenser till varför var och en av dem tar sig an sina arbetsuppgifter, och 

vad som faktiskt leder deras handlingar i samma riktning som organisationens värdegrund. 

Wiley (1997) har i sin forskning funnit mönster som motiverar medarbetare. Utifrån Wileys 

(1997) resonemang kan frågor som; vilken inverkan har den enskilda individens personlighet, 

den specifika uppgiften som medarbetaren ställs inför, samt organisationens påverkan, 

besvaras.  

Det framkom tydligt att respondenternas dagar är föränderliga och oberäkneliga. I deras 

respektive organiska miljöer sätts deras tålamod och motivation på prov. Haslam et al (2000) 

menar på att medarbetare är föränderliga i form av tycke, personligheter, normer, och 

målsättningar. Även Wiley (1997) påpekar att motivation inte kännetecknas av särskilda 

karaktärsdrag. Istället är det en inneboende känsla hos medarbetarna som påverkas av 

personliga samt situationsanpassade faktorer. Av den anledningen kan motivationen hos 

medarbetarna komma att förändras över tid, exempelvis på grund av skolan som de verkar i.  

Ett antagande om att respondenternas motivation alltid skall förbli på topp är därför en 

utopi. Respondenterna förväntas i sina roller som läxhjälpare, kontaktansvarig, coach samt 

regionansvarig axla ett stort ansvar samt agera autonomt. Tidigare forskning pekar på att 

förutsättningar för att en autonom individ skall förbli motiverad, måste vara uthållig och 

tillgiven sitt arbete (Deci et al., 2008). Gagné et al (2005) poängterar att autonom motivation 

är högst medveten. Förutom att samtliga respondenter är medvetna om att de förväntas 

agera autonomt så är detta ett arbetssätt som de är ytterst nöjda med. Att arbeta utan 

påtryckningar och en känsla av att ständigt övervakas av en chef som ska säkerställa att 

arbetsuppgifterna genomförs enligt ett uppsatt ramverk kan liknas vid Decis (1971) 

definition av kontrollerad motivation.  
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Istället upplever medarbetarna att de får stöd och uppmuntran från övriga medlemmar inom 

organisationen, vilket inger känslor av lättnad och trygghet. Utifrån kognitiv 

utvärderingsteori förklarar Ryan et al (2017) att den sociala miljön kommer att påverka den 

inneboende motivationen. Vidare menar Ryan et al (2010) att medarbetarnas prestationer 

kommer att höjas i de fall då de motiveras av en inre motivation.  

Förutom att medarbetarna föredrar att agera autonomt snarare än kontrollerat så motiveras 

de inte av pengar. Locket et al (1981) och Friberg (1975) benämner pengar som en materiell 

drivkraft. Denna drivkraft benämner Ryan et al (2000) som extern motivation. Informanterna 

talar visserligen om att pengar är nödvändiga för att kunna leva och betala räkningar, men 

det är inte pengarna som driver och motiverar dem till att fortsätta verka inom sina 

respektive roller, istället är det mycket viktigare för dem att få göra något som de tycker 

känns bra.  

Ryan (1995) påpekar att det är en nödvändighet för individer att få tillfredsställa sina behov. 

Detta bidrar i sin tur med ”näringsämnen” för att de ska kunna växa och utvecklas. Enligt 

Wiley (1997) blir det av särskild relevans då motivation påverkar beteendet hos 

medarbetarna som i sin tur påverkar deras prestationer.  

 

5.2 Att sträva mot uppsatta mål 
Andra faktorer som påverkar medarbetarnas motivation är enligt Locke et al (1981) 

utmaningar och utveckling. Samtliga respondenter var eniga om att utmaningarna inom 

arbetet är det som gör det roligt, föränderligt och motiverar dem till att fortsätta sträva mot 

samma mål. Det kan handla om elever som saknar relevanta kunskaper inom ett specifikt 

ämne, till en läxhjälpsgrupp som inte lyckas att uppnå de uppsatta målen. Lewin talar om 

människans strävan mot ett mål och påpekar att motivationen bakom denna eftersträvan är 

viktig. Ju mer en människa motiveras av att eftersträva ett mål, desto starkare är viljan (Koo 

et al., 2010). Det krävs då av medarbetarna att kunna motivera, dels varandra, men även 

eleverna till att fortsätta sträva mot att uppnå de goda resultaten som inger, det som 

Haslam et al (2000) beskriver som ”känslan som uppstår vid uppnådd prestation” samt att de 

får en chans att självförverkliga sig. Locke et al (1981) menar samtidigt att när individer 

sätter upp och arbetar mot ett mål så kan det ses som en respons för att tillfredsställa en 

stimulus, i detta fall glädje.  
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Respondenterna arbetar metodiskt med att sätta upp kortsiktiga, intermediära samt 

långsiktiga mål. Koestner et al (1994) menar på att detta är en del av det autonoma 

agerandet, då medarbetarna handlar medvetet och anpassar sig efter de uppsatta målen. 

Miner (2005) menar att tidigare erfarenheter, en jämförelse med liknande beslut som har 

fattats av gruppen eller inom kulturen, samt den enskilda medarbetarens personlighet 

kommer att påverka de mål som sätts upp och beslut som fattas. Detta är något som är 

väldigt påtagligt och som organisationen medvetet arbetar med när nya medlemmar skall 

rekryteras. Läxhjälpare, kontaktansvariga samt coacher är alla högskole- eller 

universitetsstudenter och träder då in i sina respektive roller med ämnesspecifika kunskaper 

som kan användas vid läxläsning. Viktigast av allt, läxhjälparna och de övriga medarbetarna 

som är verksamma ute på skolorna blir många gånger förebilder för elever med svårigheter 

och verkar på så sätt som levande bevis på att det faktiskt går att ta sig fram här i livet och 

skapa sig goda möjligheter till ett berikat liv. Respondent 2 talade under intervjun om att 

hen själv en gång i tiden varit en ganska stökig och omotiverad elev som genomgått 

grundskolan med svårigheter. Hen känner igen sig väldigt mycket i eleverna som är i behov 

av hjälp och kan därför dra nytta av sina personliga erfarenheter för att nå fram och 

motivera eleverna.  

Sanssone et al (2000) menar att människor har olika motiv till att sträva mot olika mål. 

Respondent 2:s, men även övriga medlemmars engagemang grundar sig i känslor av 

tillfredsställelse, samt känslan av att tillhöra ett viktigt projekt som arbetar mot ett mål 

(Sansone et al., 2000). Målen som sätts upp och som samtliga medlemmar inom 

organisationen strävar mot, inklusive eleverna påverkas enligt Harackiewicz et al (1993) av 

människorna i omgivningen. Oavsett om det är uppe på kansliet eller inne på skolorna. På så 

vis influerar Respondent 1 samt 2, som är verksamma ute på skolor sina elever, och 

motiverar dem till att sträva mot det gemensamma målet (Harackiewicz et al., 1993). 

 

5.3 Värdefulla band 
Organisationen arbetar även metodiskt med utbildningar, kick-off träffar och möten för att 

bland andra coacher och kontaktansvariga ska kunna utbyta erfarenheter och kunskaper 

som kan berika hela organisationen, och förhoppningsvis inspirera, och motivera 

medarbetare samt grupper som genomgår svårigheter. Inom den basala psykologiska behov 
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teorin presenteras anknytningsbehovet som handlar om att etablera ömsesidig respekt och 

en känsla av tillit till andra (Baumesiter et al., 1995). Utan tillit och respekt till övriga 

medlemmar inom organisationen kan inte erfarenheter, kunskap, samt motivation flöda 

igenom eller berika organisationen. Även inom relations motivations teorin påpekas det att 

det är en nödvändighet för människor att interagera med varandra för att tillfredsställa 

behov såsom; att knyta kontakter samt skapa förhållanden och band (Prentice et al., 2019). 

Relationerna inom organisationen skapas inte enbart av respondenterna i syfte att vilja 

tillhöra. Det är snarare så att dessa meningsfulla relationer skapas för att bana väg för att 

andra behov skall kunna tillgodoses, exempelvis autonomi (Deci et al., 2014). Respondent 1 

lyfter fram tryggheten med relationsskapandet inom organisationen och påpekar att den 

goda samhörigheten möjliggör för hen att betryggande kunna fatta beslut och agera 

autonomt. Skulle hen undra, eller behöva hjälp med något så finns det alltid någon att vända 

sig till.  

Banden som skapas och förstärks är inte enbart mellan medarbetarna inom organisationen. 

Det framkom under intervjuerna att organisationen aktivt arbetar med att skapa långsiktiga 

relationer och stärka banden mellan alla led. Det kan röra sig om att skapa en relation med 

en ny partner, etablera en kontakt med en ny skola eller stärka banden mellan elever och 

läxhjälpare. Det är just det senare som är det mest krävande och många gånger det som 

banar väg för en lyckosam resa. Därför spenderar och avvarar läxhjälparna tid åt att stärka 

banden med eleverna. Eleverna kan framföra att dem vill diskutera något eller ägna tid åt 

någon aktivitet. På så vis kan bandet mellan elever och representanter från organisationen 

förstärkas. Läxhjälpen arbetar visserligen med att försöka höja elevernas studieresultat, men 

det är inte det enda dem ägnar sig åt. Mycket av det arbete som sker ute på skolorna 

grundar sig i att skapa inkludering, öka elevernas självförtroende och skapa band och 

ömsesidig respekt. Kasser et al (1996) kategoriserar detta som ett inre mål. Vidare menar 

Kasser et al (1996) på att skapa relationer och hjälpa till i samhället hjälper medarbetare att 

nå de inre målen. Detta påstående stärks av relation motivations teorin som menar på att 

det är en nödvändighet för människor att interagera med varandra för att tillfredsställa sina 

behov, som i det här specifika fallet handlar om att: knyta kontakter samt att skapa 

förhållanden och band. Likheter mellan att uppleva behovet av att tillhöra och relations 

motivations teorin påträffas även (Prentice et al., 2019). 
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Läxhjälpen kan liknas vid en social miljö. Ryan et al (2017) betonar inom kognitiv 

utvärderingsteori att den sociala miljön påverkar den enskilde medarbetarens inneboende 

motivation. Vidare menar Prentice et al (2019) att individer som uppmuntras till autonomi i 

sina respektive miljöer löper en större chans att utföra sina respektive uppgifter efter bästa 

möjliga förmåga. Att agera autonomt menar Ryan et al (2017) är en möjlighet för 

medarbetarna inom Läxhjälpen att få tillfredsställa behov som: kompetens samt känslan av 

tillhörighet. I sitt autonoma agerande får även medarbetarna en chans att, enligt Kasser et al 

(1996) tillfredsställa sina kompetensbehov.  

Inom den basala psykologiska behovsteorin presenteras, kompetensbehovet som Baard et al 

(2004) menar innebär att medarbetare lyckas med oerhört utmanande uppgifter och på så 

vis uppnår ett lyckat resultat. För samtliga informanter så innebär deras roller inom 

organisationen ett stort ansvarstagande. I de fall då detta skall resultera i ett gynnsamt utfall 

så menar Vansteenkiste et al (2010) att det kräver att medarbetarna innehar ett psykiskt 

välstånd som i sin tur har en positiv inverkan på individernas sociala välbefinnande.  

Trots att den externa motivationen eller materiella drivkraften inte var påtaglig rörande 

ekonomisk ersättning så skall det ändock poängteras att deltagarna i studien de facto berörs 

av den externa motivationen. Det framkom väldigt tydligt under intervjuerna att 

respondenterna berörs oerhört mycket av den feedback och de åsikter som tidigare, samt 

nuvarande elever innehar. Likaså berörs de av andra involverade parters tycke och tankar. 

Exempelvis den involverade skolan eller föräldrarna till barnen som uttrycker en stor 

tacksamhet. Kasser et al (1996) menar visserligen på att individer som strävar mot yttre mål 

intresserar sig för en yttre belöning i form av bekräftelse, för sina prestationer av en 

”publik”, snarare än att känna självförverkligande. Dock stämmer inte detta i denna 

undersökning eftersom informanterna rättare betraktar det som en motivering till att 

fortsätta med sitt goda arbete, och påminns dessutom om, varför de utför sitt arbete och för 

vem. Detta poängterar Wiley (1997) som menar att motivationen påverkar beteendet hos 

medarbetarna som i sin tur påverkar deras prestationer.  

Rose (1996) menar att det inte räcker att använda sig av analytiska verktyg hämtade ur en 

företagsekonomisk låda när en analys av motiven bakom individers osjälviska 

arbetsuppgifter skall belysas. Medarbetarna inom den ideella organisationen åtar sig ett 
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uppdrag där dem erhåller en symbolisk summa. Detta fenomen benämner Rose (1996) som 

altruism. Monroe (1994) menar på att altruism är nyttigt i gemene mans liv då deras goda 

vilja och intentioner framträder.  

 

5.4 Hållbar utveckling 
Att tillhöra ett viktigt projekt och vara en del av en miljö och kultur som försöker att göra 

gott i samhället är inte enbart ett privilegium. Det medför även ett antal skyldigheter. För att 

nå hela vägen i ”mål” så krävs det först att ett antal delmål avklaras, innan ”drömmålet” kan 

uppnås. Elliot et al (1996) menar att faktorer som självinsikt samt hur den enskilda individen 

förhåller sig till resten av gruppen kommer att påverka beslutfattaren. Av den anledningen 

kommer individer att ta sig an uppgifter med respekt och självinsikt för att undvika ett icke 

gynnsamt utfall. Inom organisationen arbetas det därför strategiskt från första dagen då 

läxhjälpare samt kontaktansvarig, träffar eleverna. Var och en av eleverna får motta en 

målbok som verkar som ett verktyg, och där eleverna får en chans att reflektera, skriva ner 

vilka långsiktiga, kortsiktiga samt intermediära mål som var och en av dem vill uppnå. 

Eleverna får en chans att skriva ner vad dem skulle vilja arbeta med i framtiden och var dem 

ser sig själva idag. För att uppnå detta ”drömmål” arbetas det strategiskt och pedagogiskt 

genom att sätta upp delmål. Ta sig in på gymnasiet, avklara nästkommande prov, samt vad 

eleven hoppas få ut och uppnå med dagens läxhjälpspass. Koo et al (2010) betonar även 

detta och menar på att när en individ bestämt sig för att nå en ”slutdestination” måste först 

ett antal delmål avklaras, vilket medför att eleven klättrar upp för en målstege. För 

läxhjälparen handlar det om känslan att bidra till samhällsnyttan (Koo et al., 2010). Kasser et 

al (1996) kategoriserar dessa mål, inom den målorienterade teorin, som inre mål då det 

faller i linje med att det får respondenterna att växa som individer i sitt arbete. Vidare 

medför det att de bygger relationer samt delges en möjlighet att hjälpa till i samhället.  

Wiley (1997) menar att motivation inte kännetecknas av särskilda karaktärsdrag. Istället är 

det en inneboende känsla hos individer som påverkas av personliga och situationsanpassade 

faktorer. Med hänsyn till detta blir det relevant att lyfta fram informanternas bakgrunder. 

Miner (2005) menar på att när ett beslut fattas, så kommer motiven bakom beslutet att 

färgas av beslutfattarens personlighet. Wiley (1997) har även funnit tecken i sin forskning 

som stödjer denna tes då hen menar på att motivation kan härledas till personligheten. Även 
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Haslam et al (2000) menar på att den enskilda individens personlighet är av betydelse. I de 

fall då den enskilda individens identitet får ta plats och framträda så kommer detta resultera 

i nytta till hela organisationen, och samtidigt motivera medarbetaren. Mot bakgrund av 

detta blir det av särskild relevans att poängtera samt lyfta fram respondenternas 

bakgrunder. Trots att samtliga medverkande i studien tillhör samma organisation så ser 

deras livsresor inte identiska ut. Medan vissa verkar inom organisationen för att de själva en 

gång i tiden haft svårigheter i både skola och livet, så har andra växt upp med betydligt 

bättre förutsättningar. Respondent 4 är uppvuxen på en villa och fick i och med sin initiala 

roll som läxhjälpare för första gången inträda på en skola i en Stockholmsförort. Denna nya 

erfarenhet kan hen blicka tillbaka på med stolthet och känna att det var väldigt viktigt att få 

träffa elever som hade diverse olika svårigheter i livet. Att få se deras perspektiv på världen. 

Detta verkade som en ögonöppnare och bidrog med insikten att alla människor har det inte 

lika bra. Medan Respondent 4 var ute på skolan för att hjälpa barnen med deras läxor så blev 

denna nya erfarenhet respondentens läxhjälp.  

För de flesta av respondenterna var inte Läxhjälpen deras första anhalt inom ideellt arbete. 

De flesta av dem har en gedigen bakgrund inom ideellt arbete och har tidigare varit 

verksamma inom diverse föreningar. Att hjälpa andra, arbeta ideellt, är något som följt med 

dem sedan en tidig ålder. Medvetenheten om att alla människor inte är lika lyckligt lottade 

har verkat som en drivkraft för att fortsätta kämpa för alla människors lika värde och 

rättigheter. Vogel et al (2003) betonar att demokratin i Sverige och föreningslivet är starkt 

sammanlänkande. Wijkström et al (2002) talar i sin tur om att ideella organisationer är 

bidragande till välfärdstjänster. Den ideella organisationen Läxhjälpen nyttjar därmed 

existerande lösningar i form av skola och kan därmed ses som en ”franchisetagare” av 

demokratisk styrning och välfärd (Lundqvist et al., 2010). Det arbete som Läxhjälpen bidrar 

med i samhället kan även liknas vid Regeringskansliets definition av vad som kännetecknar 

social ekonomi (Regeringskansliet, 2015). Social ekonomi innebär, enligt Regeringskansliet 

inkludering av organiserade aktiviteter som primärt innehar ett socialt syfte. Vidare skall det 

byggas på demokratiska värderingar. Företagande som bedrivs inom ramarna för social 

ekonomi arbetar mot att skapa goda värden och är icke vinstdrivande (Regeringskansliet, 

2015).  
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Att verka för en hållbar utveckling är något som samtliga respondenter känner en enorm 

stolthet över och som faller i linje med United Nations Development Programme (UNDP) 

som är ett utvecklingsprogram inom Förenta nationerna (FN). UNDP verkar bland annat för 

att minska ojämlikheter och främja fredliga samhällen runt om i världen (UNDP, 2019). 

Läxhjälpen sträcker ut en hjälpande hand till människor som är i behov av hjälp, och många 

gånger bor dessa behövande människor i utsatta, segregerade områden. Visionen från 

organisationens håll är tydlig, människor med störst behov ska få hjälp. Denna hjälp skall 

förhoppningsvis leda till en hållbar utveckling för mottagarna av stödet. Detta kan kopplas 

till det globala målet, god utbildning för alla som menar på att en god utbildning för alla är 

en rättighet som alla världens invånare skall kunna ta del av, något som Läxhjälpen i allra 

högsta grad är delaktiga i (Globala målen, 2015). Respondent 3 poängterade under intervjun 

om vikten av att alla barn ska ha samma rättigheter. Rätt till en kvalitativ skolgång. En 

möjlighet för barn att nå sina drömmar, en chans att bygga upp sitt självförtroende och 

självkänsla.  

Tidigare forskning tyder på att utbildning av god kvalité, som inkluderar alla människor är 

högst bidragande till samhällen som präglas av god hälsa, jämställdhet och välstånd (Globala 

målen, 2015). Maier et al (2006) lyfter fram att ideellt arbete bidrar med möjligheter till 

människor vilket kan leda till en hållbar utveckling av deras hemkommuner och stadsdelar. 

Detta kan även kopplas till det 16:e globala målet, fredliga och inkluderande samhällen, som 

handlar om att städer skall bli mer inkluderande och hållbara (Globala målen, 2015). Även 

Simha et al (2012) lyfter fram detta och menar på att ett socialt arbete stimulerar samt 

bidrar till inkludering och utveckling av människor. Läxhjälpen är inte ensamma i sitt arbete 

med att försöka bistå med en bättre morgondag för behövande människor. Även deras 

partners, såsom exempelvis Riksbyggen är måna om att deras hyresgäster går en ljus framtid 

till mötes. Att partners, skolan, sociala entreprenörer och andra involverade parter 

engagerar sig i orter som behöver stöd, är ett måste om det sociala värdet, som i detta 

specifika fall Läxhjälpen bistår med skall resultera i ett lyckat resultat enligt Simha et al 

(2012). Följaktligen menar Simha et al (2012) att detta är fundamentalt för att målen som 

organisationer ställer upp skall uppnås.  

Slutligen lyfte respondent 4 fram under intervjun att drivkrafterna inom organisationen är 

ett mer jämlikt och demokratiskt samhälle, att allas röster skall bli hörda och att alla är lika 
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värda. Att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla 

tillgång till rättvisa för alla samt verka för inkluderande institutioner är otvivelaktigt vad 

UNDP:s mål nummer 16, fredliga och inkluderande samhällen, handlar om (Globala målen, 

2015). 
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6. Slutsats 
I det avslutande skedet av uppsatsen skall studiens slutsatser framföras samt förslag på vidare forskning. 

För att på ett tydligt och begripligt sätt kunna redogöra för studiens slutsatser presenteras 

studiens syfte samt frågeställningar. Följaktligen kommer forskningsfrågorna att besvaras. 

Syftet med denna studie är att belysa drivkrafterna inom den ideella organisationen, 

Läxhjälpen. 

Vad motiverar medarbetarna inom Läxhjälpen? 

Den insamlade empiriska data pekar inte på en ensam faktor som motiverar respondenterna 

att fortsätta verka inom sina respektive roller. Respondenternas arbete är föränderligt och 

sätter på så vis prov på dem som individer att axla ett stort ansvar. Följaktligen innebär detta 

att de ska kunna motivera, inte bara sig själv utan även sina kollegor och eleverna. Vidare 

innebär deras respektive roller att de verkar autonomt samt att utmaningarna många gånger 

är stora. Det framkom dock att detta inte är något som påverkar informanterna i negativ 

bemärkelse, tvärtom, det är snarare så att dem motiveras och sporras av att inneha roller 

som medför utmaningar samt att dem får verka autonomt och på så vis fatta beslut på eget 

bevåg och tillämpa sina tidigare kunskaper och verka inom en miljö som motiverar dem.  

Extern motivation i form av pengar är inget som är relevant för respondenterna. Istället är 

det vetskapen om att de i sina roller får vara med och skapa en bättre morgondag för 

människor som innehar svårigheter. Inte bara inom skolans värld, men många gånger även 

socialt, i form av bättre självförtroende och höga förväntningar på vad morgondagen skall 

bringa.  

Ytterligare något som motiverar informanterna är att metodiskt få sätta upp mål, långsiktiga 

som kortsiktiga och tillsammans med barnen, och som organisation sträva mot att uppnå 

dessa mål, dock inte utan svårigheter eller hinder. Att kunna bocka av en inlämnad läxa, 

avklarat prov eller uppnådda betygskriterier verkar som bränsle för att samtliga inblandade 

parter skall fortsätta att sträva framåt och arbeta hårt för att var och en av eleverna skall ta 

sig in på en gymnasieskola som sedermera, förhoppningsvis skall bana väg för ett lyckosamt 

liv. Att leva med vetskapen om att eleverna tillsammans med den ideella organisationen 

uppnått detta drömmål fyller medarbetarna med glädje och en känsla av att de får 
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självförverkliga sig. Inte många individer kan stå rakryggade och hävda att dem i allra högsta 

grad varit involverade i att forma samt bana väg för morgondagens medborgare.  

Vilket samhällsbidrag anser medarbetarna inom Läxhjälpen att de bidrar med? 

De medverkande i studien känner enorm stolthet över sitt arbete. Att få vara med att 

förändra, skapa rättvisa och bidra med att alla får samma möjligheter i livet. Visionen är 

tydlig. Människor med störst behov skall få hjälp. Att bidra med det som kanske ses som en 

självklarhet, men som FN:s organ, United Nations Development Programme (UNDP) även 

strävar mot. God utbildning för alla, fredliga och inkluderande samhällen, hållbara städer och 

samhällen (Globala målen, 2015). 

Studiens slutsatser bekräftar tidigare forskning som bedrivits av bland andra Wiley (1997) 

som menar på att motivation kan härledas till personligheten, den specifika uppgiften samt 

miljön. Vidare menar Wiley (1997) på att motivation inte kännetecknas av särskilda 

karkärsdrag utan det är en inneboende känsla hos individer som påverkas av personliga och 

situationsanpassade faktorer. Motivationen kan därför förändras över tid, på grund av bland 

annat miljön. Även forskning som bedrivits av Locke et al (1981) bekräftar studiens slutsatser 

då hen menar på att det som faktiskt fått medarbetarna att utföra sina respektive 

arbetsuppgifter och kontinuerligt komma tillbaka till skolorna samt kansliet i stora drag kan 

härledas till det faktum att dem motiveras av utmaningar och utveckling. Utifrån studiens 

slutsatser framgår det även att respondenterna finner det givande och roligt att agera 

autonomt och på så vis få friheten att agera på eget bevåg istället för kontrollerat (Gagné et 

al., 2005). Paralleller mellan slutsatserna och Lewins tidigare forskning som pekar på att ju 

mer en människa strävar mot ett mål, desto starkare är viljan (Koo et al., 2010). Målet för 

medarbetarna är och förblir en hållbar utveckling för samtliga behövande.  

 

6.1 Förslag på vidare forskning 
Syftet med denna studie var att belysa drivkrafterna inom en ideell verksamhet. För att 

kunna besvara studiens syfte har en insamlingsmetodik i form av semistrukturerade 

intervjuer ägt rum med fyra respondenter som alla tillhör den ideella organisationen 

Läxhjälpen. Således har ett specifikt fall undersökts. Istället hade en flerfallstudie som 

antingen kan välja att belysa ett specifikt ämne eller en komparativ studie genomföras för 



 

Motivation och värdeskapande - Från en ideell organisation och ut till skolbänken 53 / 61 

att mäta om likheter eller eventuella olikheter förfaller mellan olika ideella organisationer 

rörande ämnet motivation eller socialt engagemang och värdeskapande.  

Under mötena med de medverkande respondenterna framgick det att utbildningar av olika 

slag äger rum inom organisationen. En eventuell observation skulle även kunna komplettera 

insamlandet av empiriskt material som på så vis kan bidra med en mer djupgående bild av 

hur organisationen, internt arbetar för att höja motivationen inom de olika leden.  

En annan aspekt som tål att betraktas samt undersökas är de olika ledarstilarna som 

uppenbarar sig inom en ideell organisation, likt Läxhjälpen, som har ledare i väldigt många 

olika led. Exempelvis har denna studie valt att involvera en regionansvarig, coach, 

kontaktansvarig samt läxhjälpare. Vilka alla är ledare inom sina respektive roller, men på 

olika sätt. Förslag på en teori som då vore högst relevant är Erving Goffmans dramaturgiska 

perspektiv som menar på att varje plats kan betraktas som en teaterscen, och att vi alla har 

våra roller att spela, antingen som skådespelare eller publik. I kontrast till någon som 

hierarkiskt befinner sig över den andre medarbetaren, likt förhållandet mellan exempelvis en 

läxhjälpare och coach. Så är den ena parten ledare ena gången men i en annan kontext 

växlar rollerna och den som då var ledare antar rollen som ”lärling”, eller i Goffmans mening, 

publik.  
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8. Bilagor 
8.1. Intervjuguide 
Jag vill först och främst rikta ett stort tack till Er för att ni valt att avvara tid från Er vardag till 

att delta samt möjliggöra denna studie. 

 Kan Ni börja med att tala om vad Ni heter och berätta lite om Er roll inom 

organisationen. Hur ser en vanlig dag på jobbet ut, om nu en sådan existerar? 

 Är detta ett arbete som Ni innehar på heltid? 

 Hur kom det sig att Ni började arbeta inom Läxhjälpen? 

 Vad innebär det för Er att arbeta ideellt, och att vara en del av Läxhjälpen? 

 Vad driver Er till att fortsätta verka inom Er roll på Läxhjälpen? 

 Hur ser Era tidigare livserfarenheter ut? Har de på något sätt varit till hjälp i Er 

nuvarande arbetsroll? 

 Vad söker ni hos nya medarbetare som eventuellt skall komma att arbeta inom 

Läxhjälpen? 

 Hur anser Ni att teamet inom organisationen fungerar? 

 Arbetar ni på något vis för att utbyta erfarenheter, tankar och arbetsmetoder inom 

organisationen? 

 Har Ni någon gång känt att det här är inte kul, jag skulle hellre vilja göra något annat? 

 Hur ser Ni på det faktum att Ni under den tid som ni spenderar här hos Läxhjälpen 

hade kunnat tjäna mer pengar hos en privat aktör såsom till exempel, Studdybuddy, 

som även de erbjuder läxhjälp? 

 Hur uppfattar Ni responsen från allmänheten, barnen, föräldrar, media och alla andra 

involverade parter? 

 

 En tidigare elev har sagt följande: ”Jag har förbättrat min studieteknik, höjt mina 

betyg och haft kul samtidigt! Mina läxhjälpare är som min familj.” Det här är 
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självklart bara ett axplock från ett helt hav med olika röster från tidigare elever. Hur 

får det Er att känna när Ni får höra nuvarande och tidigare elever uttrycka sig på det 

här sättet, och hur känns det att få veta att just Ni varit med och bidragit till detta? 

 Ni sträcker er till socioekonomiskt utsatta områden. Hur kommer det sig? 

 Mottagarna för det stöd som ni bistår med, förbättrar människors livsvillkor i form av 

bland annat socialt utanförskap och fattigdom. Vad anser Ni om detta ämne, och 

anser Ni att den hjälp som Läxhjälpen bidrar med i samhället hjälper till att förbättra 

människors socioekonomiska situation? 

 Ni erbjuder kostnadsfri läxhjälp för massvis med elever på skolor runt om i landet. Hur 

involverar ni skolan och samhället där ni finns? 

 Ni har varit verksamma sedan 2007 då ni startade på ett fåtal skolor. Idag är ni 

verksamma på över 40 skolor. Vad är det som har drivit er till att fortsätta 

expandera? 

 Om Ni får sia fritt om framtiden. Hur tror Ni att framtiden ser ut för Läxhjälpen och 

deras fortsatta arbete? 

Frågor markerade med röd kursiv stil ställdes enbart till de verksamma respondenterna som 

innehar en mer administrativ roll. Övriga frågor ställdes till samtliga respondenter.  

  


