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FÖRORD 

Att skriva C-uppsats har varit utvecklande, roligt och krävande. Dagar då motivationen har satts 

på prov har varvats med dagar då allt har känts som en dans på rosor. Därför vill vi först och 

främst tacka varandra för ett gott samarbete och för det stöd vi har gett varandra genom hela 

arbetsprocessen.  

Uppsatsen skulle inte kunna läsas av dig idag om det inte vore för våra fantastiska respondenter 

som har avsatt privat tid för att berätta om det engagemang som de brinner för. Ett stort tack till 

er för att ni ville dela med er av era berättelser, tankar och känslor kring ert ideella arbete.  

Hannah Lilja och Nils Svensson; tack för att ni har lyssnat på allt som har med vår uppsats att 

göra och för att ni har fått oss att komma tillbaka till verkligheten när våra tankar har svävat iväg 

till uppsatsens värld. Vi vill även rikta ett hjärtligt tack till Eva Lundgren som har agerat som 

stöd och gett oss insiktsfull återkoppling.    

Slutligen vill vi tacka vår handledare Karin Winroth som gett oss värdefull feedback genom hela 

arbetsprocessen och uppmuntrat oss från början till slut. 

  

 

 

Daniella Morales Vivallo och Richard Nilsson 

Södertörns Högskola, 27 maj 2014 

  



 

SAMMANFATTNING 

Studien ämnar ta reda på vilka drivkrafter som finns bakom ett ideellt arbete. Med ideellt arbete 

menas ett arbete som utförs utan ersättning, alternativt med en symbolisk summa, på fritiden. 

Syftet är att undersöka och skapa en djupare förståelse för vilka motivationsfaktorer som ligger 

till grund för ett ideellt engagemang. För att studera området har djupintervjuer används som 

metod. Tolv personer som arbetar ideellt inom idrottsföreningar har blivit intervjuade och ligger 

till grund för det empiriska materialet. 

För att få en djupare förståelse till vad som driver människor att arbeta ideellt har uppsatsen 

använt Maslows behovspyramid, Herzbergs tvåfaktorsteorin, Self-Determination teorin och 

Marcel Mauss teori om gåvor som teoretiska perspektiv. Gemensamt för dessa teorier är att de 

ryms inom området motivation.  

Resultatet visar att ideellt arbete sker till följd av flera drivkrafter. Vad som driver människan till 

att börja engagera sig ideellt sammanställs i tre drivkrafter vilka är tron till det ideella, 

omgivningens påverkan och intresse för verksamheten och organisationen. Studien visar att 

dessa tre drivkrafter kompletteras efter påbörjat arbete med fyra drivkrafter som tillsammans 

bidrar till kontinuitet och engagemang. Dessa är sociala relationer, bekräftelse och uppskattning, 

personlig utveckling och viljan att bidra till samhället.  

Slutligen kan det konstateras att ideellt arbete motiveras av både inre och yttre motivation och 

vad som utåt ser ut att vara en oegoistisk gärning handlar i själva verket om att få någonting 

tillbaka. 
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1. INLEDNING 

 

I det inledande avsnittet kommer bakgrund och problematisering till uppsatsämnet att beskrivas. 

Därefter presenteras frågeställning, syfte och avgränsning för att slutligen definiera uppsatsens 

tema, vilket är motivation.  

 

1.1 Bakgrund och problematisering 

Vad skulle du säga om att arbeta gratis på din fritid? Många skulle nog rynka på näsan, fundera 

en kort stund för att sedan med stor sannolikhet tacka nej. I dagens samhälle förväntas någon 

form av kompensation eller belöning för ett utfört arbete, speciellt om det ska utföras på fritiden 

som oftast förstås som mycket värdefull. Kompensation eller belöning kan se olika ut. Det kan 

vara i form av en pizza efter att ha hjälpt en vän att flytta, ett tack eller lön från arbetsgivare. 

Forskning visar att motivation till att utföra uppgifter delas in i två kategorier; inre och yttre 

(Ryan & Deci 2000). Inre motivation innebär att uppgiften utförs för att individen vill. Det kan 

visa sig genom känslan som prestationen ger eller för att individen vill lära sig av ren nyfikenhet. 

Yttre motivation innebär att en individ utför en uppgift på grund av det instrumentella värdet. 

Yttre motivation kan vara lön, förmåner och olika former av tjänster, till exempel gymkort eller 

antal semesterdagar. 

Tidigare studier har undersökt vilken av motivationskategorierna som är av betydelse när ett 

arbete utförs och kommit fram till att både inre och yttre faktorer är viktiga. Yttre motivation är 

viktigt då den, till exempel genom lön, skapar förutsättningar för att uppfylla olika behov samt 

har ett symboliskt värde som visar vad individen är värd (Rynes et al. 2004). Pfeffer (1998) 

menar däremot att lön inte är en lika stark motivationsfaktor som inre motivation: 

“People do work for money - but they work even more for meaning in their lives. In fact, 

they work to have fun” (ibid s.112) 

En form av arbete som innehåller färre yttre belöningar men desto fler inre belöningar är ideellt 

arbete. Med ideellt arbete menas ett frivilligt arbete som utförs på fritiden, som är oavlönat eller 

enbart avlönat med ett symboliskt arvode (Svedberg et al 2010). 
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Det ideella arbetet sker till stor del inom ideella organisationer och föreningar. I Sverige, som har 

en stark föreningstradition sedan lång tid tillbaka, finns det mellan 150 000 – 200 000 föreningar. 

Detta anses vara många i ett land med drygt nio miljoner invånare. Något som skiljer Sveriges 

föreningsliv mot andra länder är att verksamheten grundar sig på medlemsinflytande och ideella 

insatser (Svedberg et al 2010). Dessa insatser återfinns till exempel i arbeten inom 

hjälporganisationer, fackföreningar och idrottsföreningar och i styrelseuppdrag inom olika 

organisationer eller bostadsrättsföreningar. 

En befolkningsstudie gjord av Ersta Sköndal högskola 2009 bekräftar att det ideella 

engagemanget i samhället är stort. Studien visar att cirka 48 % av Sveriges vuxna befolkning 

utför någon form av ideell insats. Den visar även att 20 % av Sveriges vuxna befolkning, det vill 

säga drygt en miljon svenskar, är verksamma inom idrotten. Det största ideella engagemanget 

finns inom idrottsrörelsen och det följs av insatser som görs inom organisationer med social 

inriktning där drygt 15 % av Sveriges vuxna befolkning engagerar sig ideellt. De främsta 

anledningarna till ideellt engagemang är, enligt Svedberg med flera, viljan att bidra till 

organisationen, göra nytta för andra människor och utöva sitt intresse (Svedberg et al 2010). 

Trots att arbetet till stor del är oavlönat är antalet ideellt engagerade således många. I vad finner 

dessa individer motivationen till att utföra detta oavlönade arbete? Finns det ytterligare 

drivkrafter förutom de nämnda i den tidigare studien? Denna uppsats är ämnad för att få bättre 

klarhet i dessa frågor. 

 

1.2 Frågeställning 

Vilka drivkrafter finns bakom ideellt arbete? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och skapa en djupare förståelse för vilka 

motivationsfaktorer som ligger bakom ett ideellt engagemang. 
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1.4 Avgränsning 

För att få möjligheten att dra mer specifika slutsatser av motivationen bakom individers ideella 

engagemang kommer uppsatsen att avgränsas till idrottsföreningar då det är den största ideella 

sektorn som även har en lång tradition av ideellt arbete. 

 

1.5 Definition av motivation 

Författare och forskare har ständigt försökt att definiera motivation på ett klart och tydligt sätt. 

En av de mer tydliga är skriven av Nationalencyklopedin som definierar motivation enligt 

följande; 

”Psykologisk term för de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot 

olika mål” (Nationalencyklopedin 2014a). 

För att förstå individers beteenden och varför de väljer att sträva efter specifika mål används 

teorier, med vars hjälp kan skapa en förståelse för varför ett specifikt beteende har uppstått. 

Motivationskällan till beteendet kopplas antingen till personen själv, genom drivkrafts- och 

instinktsteorier, eller till yttre faktorer. Drivkrafts- och instinktsteorier syftar ofta till primitiva 

handlingar medan yttre faktorer syftar till objekt i omvärlden, som i grunden är baserade på 

primära motivationsprocesser till exempel hunger och nyfikenhet men har modifierats till följd 

av samhällets utveckling. I grunden uppstår motivation således när ett behov inte är uppfyllt 

(ibid). 

Uppsatsen kommer att utgå ifrån Nationalencyklopedins definition av motivation. 
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2. FORSKNINGSSTRATEGI OCH DESIGN  

 

I det här avsnittet presenteras vägval gällande vetenskaplig metod, urval och genomförande. För 

att tydliggöra vägvalen kommer vetenskapliga begrepp att användas. Avsnittet avlutas med en 

diskussion om uppsatsens tillförlitlighet samt möjlig kritik.  

2.1 Vetenskaplig metod  

”Den som är förtjust i praktisk verksamhet utan vetenskaplig grund är som en lots på 

ett skepp utan roder och kompass och vet aldrig vart han är på väg. Praktik måste 

alltid grunda sig på en sund kunskap om teorin.” Leonardo da Vinci 1452-1519 

Da Vinci's ord syftar till att valet av metod är av stor vikt för resultatet av undersökningen. För 

att veta vilken metod som är lämpligast att använda, gäller det att veta vad som ska undersökas. 

Då uppsatsen undersöker vad som motiverar individer att arbeta ideellt bör metoder som ger 

utrymme för både känslor och tankar och för yttre sammanhang användas.  

Studien har genomförts utifrån en kvalitativ metod, vilket innebär att stor vikt läggs vid hur 

individen ser på verkligheten och att resultaten utgår ifrån ett färre antal individer som får 

uttrycka sina tankar med egna ord (Bryman & Bell 2005; Holme & Solvang 1997). Genom att 

låta respondenterna berätta öppet om bakomliggande orsaker, tankar och funderingar om sina 

ideella arbeten kan en mer komplex bild återges av respondenterna, vilket ger en mer korrekt bild 

av motivation. 

Inom den kvalitativa metoden finns ett flertal intervjuformer att använda sig av. I uppsatsen har 

djupintervjuer använts för att skapa ett fritt utrymme för respondenten att beskriva tankar, 

synsätt, omständigheter, tidpunkter och andra specifika kontexter som kan vara av vikt för att få 

förståelse för respondentens ideella engagemang. De frågor som respondenterna fick besvara var 

bestämda och formulerade av författarna innan intervjun genomfördes (se bilaga 1). 

Respondenterna skulle i den grad det var möjligt besvara frågorna i tur och ordning. 

Standardiseringen av frågorna kan därmed anses vara hög. Svarsutrymmet respondenterna gavs 

var emellertid stort då frågorna var formulerade på ett sätt som tvingade dem att besvara i ett 

berättande format. Struktureringen av svaren är därför att anses som låg (Patel & Davidsson 

2011). 
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I uppsatsen är respondenterna anonyma för att stärka möjligheten till mer utförliga och givande 

svar. Utan anonymitet fanns en risk att respondenterna skulle vara mer återhållsamma med sina 

tankar, anledningar och synsätt då det i förlängningen kunde nå deras ideella uppdragsgivare och 

påverka dem i sitt vidare arbete. 

Vid allt vetenskapligt arbete måste empiri och teori kopplas samman. De tre synsätten att utgå 

ifrån är deduktion, induktion samt abduktion. En induktiv ansats har som utgångspunkt ett flertal 

enskilda fall och genom att observera dessa fall skapas ett samband som sedan blir generellt 

giltig. En deduktiv ansats utgår från en redan skapad regel för att förklara en specifik 

observation. Abduktion, som denna uppsats är vald att utgå ifrån, är en blandning av de nyss 

nämnda ansatserna. I en abduktivistisk ansats förklaras ett fall med hjälp av en regel för att 

därefter antingen styrkas eller förkastas av nya observationer. Genom detta arbetssätt används en 

förståelse för att justera teorin samt utveckla det teoretiska tillämpningsområdet. (Alvesson & 

Sköldberg 2008). 

 

2.2 Urval 

Urval av idrottsföreningar 

Författarna har valt att utgå ifrån en av de största ideella idrottsorganisationerna i landet som är 

inriktad mot motionsidrott, samt en av de idrottsgrenarna med flest antal utövare i Sverige, 

fotboll. 

De utvalda idrottsföreningarna är Friskis&Svettis Stockholm, AIK fotboll och Hammarby 

fotboll. Dessa är utvalda för att de är stora organisationer som ger möjlighet att tillgå många 

respondenter med skiftande bakgrund och befattningar samt med olika anledningar till det ideella 

engagemanget. Det här är ett subjektivt urval då författarna känner till organisationerna sedan 

tidigare och medvetet har valt ut dessa eftersom de antogs kunna bidra med värdefull data till 

studien (Denscombe 2009). 

Valet av de två träningsformerna motionsidrott och fotboll syftar till att ge en bredd i 

undersökningen då de ideellt aktiva utövarna i dessa idrotter kan ha skiftande anledningar till sitt 

deltagande och sin motivation. Valet av träningsformer har dock inte skett i syfte att jämföra dem 

med varandra. 
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Val av intervjupersoner 

Urvalet av respondenter har skett genom tre olika tillvägagångssätt. Dessa är subjektivt urval, 

snöbollsurval och bekvämlighetsurval. 

De första respondenterna som tillfrågades var tre stycken individer vilka författarna kände sedan 

tidigare och därmed visste var aktiva inom föreningarna. Detta är att betrakta som ett subjektivt 

urval, vilket har beskrivits inom urval av föreningar. 

Två andra respondenter kontaktades med hjälp från den ideellt ansvarige inom föreningen. Efter 

en förklaring av syftet med undersökningen sammanställde föreningarna en lista av möjliga 

respondenter vilka sedan kontaktades av författarna. Urvalet av dessa har skett genom ett 

snöbollsurval, vilket innebär att urvalet sker genom att en individ hänvisar till nästa individ 

(Denscombe 2009). 

Resterande respondenter har blivit utvalda genom att författarna har tillfrågat individer som 

befunnit sig på utvalda träningsanläggningar och idrottsplatser som respektive förening bedriver 

sin träning vid. Detta urval är ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att författarna har tillfrågat 

personer som vid samma tidpunkt som de själva har befunnit sig vid anläggningen (Denscombe 

2009). 

Totalt intervjuades tolv ideellt aktiva varav tre tillhörde Hammarby Fotboll, tre AIK Fotboll och 

sex Friskis&Svettis Stockholm. Vid valet av respondenter har författarna försökt att hitta 

respondenter med skiftande bakgrund. Respondenternas arbete och befattningar skiljde sig därför 

stort, precis som deras ålder, antalet ideellt arbetande år inom organisationen samt deras uppdrag 

inom föreningen. Författarna försökte även skapa en jämn fördelning av kön. I tabell 1 

presenteras intervjupersonerna.  
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Tabell 1 Presentation av intervjupersoner 

Respondent Ålder Sysselsättning Ideellt arbete Antal år i 

föreningen 

1 70 år Pensionär Värd 5 år 

2 22 år Student Gruppträningsledare 2 år 

3 65 år Pensionär Värd 29 år 

4 64 år Lärare Gruppträningsledare 8 år 

5 37 år Handläggare Gruppträningsledare 9 år 

6 27 år Studiekoordinator Gruppträningsledare 6 år 

7 26 år Student Tränare 2 år 

8 45 år Arbetsledare Tränare 2 år 

9 37 år Fritidspedagog Tränare 4 år 

10 49 år Säljledare Värd 12 år 

11 51 år Skolassistent Supporteransvarig 1,5 år 

12 38 år Tjänsteman Tränare 6 månader 

 

2.3 Genomförande  

Införskaffande av empiri 

Samtliga tillfrågade som tackade ja till att medverka i studien fick efter bokad intervju ett mejl 

där det tydligt framgick vad som var syftet med intervjun och vad som förväntades av båda 

parter. Mejlet formulerades efter Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som består av fyra 

grundläggande krav på hur forskning ska bedrivas. Dessa består av informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Principerna innebär bland annat att 

information om studiens syfte ska ges, att samtycke ska finnas mellan deltagare och forskare, att 

ingående uppgifter om personer ska hanteras konfidentiellt och att insamlat material inte får 

användas utanför studiens syfte (Vetenskapsrådet 2006). I samband med intervjun gav 

respondenten ett muntligt samtycke till informationen som tidigare skickats via mejl (se bilaga 

2). Genom samtycket godkände respondenten användandet av dennes svar i uppsatsen.  
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För att vara säkra på att rätt typ av frågor var utvalda genomfördes en pilotintervju med en 

individ som var ideellt aktiv i en av de utvalda idrottsföreningarna. Efter pilotintervjun 

utvärderades samtalet och eftersom respondenten gav utförliga svar som kändes relevanta för 

uppsatsens syfte, behölls intervjufrågorna för kommande intervjuer.  

Intervjuerna genomfördes genom ett personligt möte på en plats där den intervjuade kände sig 

trygg, allt för att skapa en avspänd, öppen och tillåtande atmosfär. Majoriteten av intervjuerna 

skedde i samband med individens ideella uppdrag. För att den intervjuade inte skulle känna sig i 

underläge och för att vara tidseffektiva fördelades intervjuerna lika mellan författarna. Samtalen 

spelades in, dels för att under intervjun kunna rikta all uppmärksamhet åt den som blev 

intervjuad, men också för att kunna vara säkra på att det insamlade materialet var korrekt.                                                                                                                

 

2.4 Trovärdighet  

I kvalitativa studier används trovärdighet för att bedöma kvaliteten i undersökningen. 

Trovärdighet kan delas in i fyra kategorier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjligheten att styrka och bekräfta (Bryman & Bell 2005). 

För att stärka studiens trovärdighet har ett antal åtgärder vidtagits. Samtliga intervjuer har spelats 

in och transkriberats. Genom att spela in intervjuerna och transkribera materialet säkerställs att 

respondenternas svar har uppfattats på ett korrekt sätt. För att höja tillförlitligheten ytterligare har 

transkriberingen i efterhand skickats till samtliga intervjuade för ett godkännande med eventuella 

korrigeringar (Bryman & Bell 2005).  

Genom att välja djupintervjuer som metod styrdes och begränsades inte respondenterna i sina 

svar. Insamlingen och bearbetningen av materialet har gjorts noggrant och konsekvent för att 

minska risken för en eventuell vinkling av studien och för att öka studiens pålitlighet. Det har 

varit viktigt att inte låta personliga värderingar påverka arbetet och författarna har i uppsatsens 

metodavsnitt försökt säkerställa att de har agerat i god tro (Bryman & Bell 2005). 

Antalet medverkande och utvalda personer är lämpliga för studiens omfattning och syfte. Utifrån 

urvalet av intervjupersoner och träningsformer, vilket har beskrivits utförligt i metodkapitlet, kan 

frågeställningen anses bli besvarad på ett tillförlitligt sätt. 
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Tillförlitligheten kan ifrågasättas gällande urvalet av undersökningsområdet. Idrottssektorn är 

visserligen det området med flest engagerade individer men det ideella arbetet sker även inom 

andra områden. Det är möjligt att en studie med samma frågeställning skulle kunna komma fram 

till andra slutsatser vid val av andra sektorer. Även valet av djupintervjuer som metod kan 

påverka uppsatsens tillförlitlighet då materialet som framkommer vid intervjuer kan vara 

beroende av personkemin mellan intervjuare och respondent. Att författarna har haft kännedom 

om föreningarna sedan tidigare kan även påverka studiens tillförlitlighet då det är svårt att gå in 

med en objektiv inställning. Som tidigare nämnt har författarna eftersträvat noggrannhet för att 

öka uppsatsens trovärdighet. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

 

För att förstå av vad som driver människor att arbeta ideellt kommer denna studie att använda 

Maslows behovspyramid, Herzbergs tvåfaktors-teorin, Self-determination Theory och The Gift 

som teoretiska perspektiv. Gemensamt för samtliga teorier är att de ryms inom området 

motivation.

 

Forskning kring vad som motiverar människor eller inte utvecklades under mitten av 1900-talet. 

Intresset för motivationsteorier växte fram efter den så kallade Hawthorne-studien vilken 

undersökte om produktiviteten ökade om den anställde motiverades att arbeta effektivare 

(Eriksson-Zetterquist et al 2006). Två forskare som därefter har lagt grunden för 

motivationsteorin är Abraham Maslow och Frederick Herzberg som båda menar att motivation 

grundar sig i människans behov. 

 

3.1 Maslows behovshierarki 

Under 1950-talet utvecklade psykologen Abraham Maslow en teori om behovshierarki, även 

kallad behovstrappan. Teorin menar att det är ett måste att uppnå grundläggande behov innan det 

är möjligt att gå vidare och tillfredsställa de högre behoven inom hierarkin. Enligt Maslow delas 

människans behov in i fem kategorier; fysiologiska behov, trygghetsbehov, sociala behov, behov 

av självkänsla och behov av självförverkligande (Maslow 1987). De fem kategorierna är 

hierarkiskt ordnade och delas sedan in i två grupper där de lägsta behoven kallas för bristmotiv 

och de övre för växtmotiv (se figur 1). För att nå växtmotiven måste bristmotiven vara 

satisfierade (Kaufmann & Kaufmann 2010). Även om forskningsbevisen för att bekräfta 

Maslows teori är svaga, är den logisk och enkel att ta till sig, vilket kan göra den användbar för 

att diskutera hur människan prioriterar sina egna behov (Baines, Fill, Page 2011). 
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Figur 1 Maslows behovshierarki (Kaufmann & Kaufmann 2010 s.133) 

De fysiologiska behoven ingår i kategorin bristmotiv och tillhör de lägsta i hierarkin. Dessa utgör 

de mest grundläggande behoven som en människa behöver tillgodose för att kunna leva, till 

exempel vatten, mat, syre, sex, någonstans att bo och sömn (Maslow 1987). 

Andra nivån i hierarkin är trygghetsbehoven. Dessa nås först när de fysiologiska grundbehoven 

är tillfredsställda och handlar om att ha trygghet, säkerhet och stabilitet i sin omgivning (Maslow 

1987). 

När människan känner sig trygg i sin omgivning ökar behovet av gemenskap med andra 

människor vilket leder till den tredje nivån som handlar om sociala behov. Detta är den sista och 

högsta nivån av bristmotiven och omfattar vänskap, kärlek, närhet genom familj, vänner och 

människor i omgivningen (Kaufmann 2010; Maslow 1987). 

Fjärde nivån är behov av uppskattning, vilket är den första av vad Maslow kallar växtmotiv. Här 

handlar det främst om att växa som individ genom till exempel kompetensutveckling. Maslow 

menar att det är viktigt att människan utvecklar självrespekt och får uppskattning av andra 

människor. Andra behov som är viktiga på den här nivån är att bli respekterad av andra, känna 

sig betydelsefull, prestera, nå personlig framgång och sträva efter en viss status (Kaufmann & 

Kaufmann 2010; Maslow 1987). 
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Den femte och sista nivån i Maslows behovshierarki och växtmotiv är självförverkligande. Det 

handlar om att människan ständigt behöver utveckla sig själv och förverkliga sin potential genom 

sina egna resurser och egenskaper (Kaufmann & Kaufmann 2010; Maslow 1987). 

Maslows behovstrappa har flera svagheter. Bland annat finns det inga bevis som observerats från 

verkligheten. Hans teori utgår alltså inte ifrån fallstudier utan endast från hans kliniska 

experiment. I de studier som gjorts har det inte uppdagats några bevis för hierarkin av de olika 

behoven. En annan svaghet är att den anses vara begränsad vad gäller applicerbarhet. I 

industriländer anses teorin vara applicerbar och fungerande till en viss utsträckning medan den i 

utvecklingsländer är att anse som högst olämplig att använda (Banerjee 1995). 

 

3.2 Herzbergs tvåfaktors-teori 

Under sent 1950-tal utvecklade en amerikansk psykolog, vid namn Frederick Herzberg, en 

motivationsteori som benämns tvåfaktorsteori. Teorin fokuserar på faktorer som Herzberg menar 

är grunden till motivation och som är relevanta för arbetet som utförs. Herzberg kom fram till att 

tillfredsställelse och missnöje med arbete berodde på två skilda faktorer: motivationsfaktorer 

som står för tillfredsställelse och hygienfaktorer som står för missnöje (Herzberg 1987). 

Motivationsfaktorerna är sex stycken och presenteras i tabell 2. 

Tabell 2 Herzbergs motivationsfaktorer (Abrahamsson, Andersen 2007; Fugar 2007; Herzberg 1987) 

1. Prestationer (lösa komplexa uppgifter, se resultatet av sitt jobb) 

2. Erkännande (positiv feedback från någon ledare vid bra utfört arbete) 

3. Arbetet i sig själv (intressanta och varierande uppgifter) 

4. Ansvar (kontroll över uppgifter och ansvaret det för med sig) 

5. Befordran (högre formell status eller ny högre ställning i företaget) 

6. Växande (avancera i organisationen genom inlärning av ny kunskap) 
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Hygienfaktorerna är åtta stycken och presenteras i tabell 3. 

Tabell 3 Herzbergs hygienfaktorer  (Abrahamsson, Andersen 2007; Fugar 2007; Herzberg 1987) 

1. Organisationens politik och administration (syftar till hela organisationen) 

2. Ledaren (är den kompetent, är den rättvis och vill den lära ut) 

3. Arbetsförhållandena (hur är arbetsplatsen med oljud och ljus samt arbetsbelastning) 

4. Mellanmänskliga förhållanden (hur relationerna mellan ledare och underordnad är samt 

kollegor) 

5. Lön (all ekonomisk ersättning) 

6. Status (symbolmässigt, ej den formella) 

7. Trygghet i arbetet (hur säker är anställningen) 

8. Privatlivet (privatlivet påverkar välbefinnandet i tjänsten) 

 

Även om faktorer som påverkar tillfredsställelse respektive missnöje med arbete är två separata 

faktorer menar Herzberg att de inte är varandras motsatser. Herzberg menar istället att motsatsen 

till ”tillfredsställelse i arbete” är ”ingen tillfredsställelse i arbete” och motsatsen till ”missnöje 

med arbete” är ”inget missnöje med arbete” (Herzberg 1987).  

När motivation finns skapar den tillfredsställelse eller trivsel. Får en anställd ett erkännande eller 

ansvar kommer motivation att genereras ur detta. Tas detta bort från individen kommer det inte 

att skapa missnöje, utan det kommer att skapas icke-motivation. Det vill säga lägre motivation 

(Herzberg 1987). 

Om hygienfaktorerna, till exempel goda arbetsförhållanden och trygg anställning inom 

organisationen, finns kommer det inte att leda till högre motivation. Däremot kommer det att inte 

genereras något missnöje genom detta. Motivation kan alltså inte uppstå genom hygienfaktorer. 

Ordet hygien syftar till hur god hygien håller kroppen fri från sjukdomar, detsamma menar han 
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gäller i arbetslivet och ska därför ses som ett skydd mot missnöje och vantrevnad (Herzberg 

1987). 

Herzbergs teori har i ett antal studier motbevisats. En studie som utgick från Herzbergs 

originaldata kom bland annat fram till att brist på erkännande och uppskattning oftare kopplades 

samman med hygienfaktorer än motivationsfaktorer (Banerjee 1995). Det har även framkommit 

att lön, vilket Herzberg klassificerar som en hygienfaktor, bör placeras under 

motivationsfaktorer. Ytterligare en kritik är att teorin utgår ifrån att alla värderar samtliga 

faktorer på samma sätt, vilket har kritiserats hårt (Abrahamsson & Andersen 2007). 

 

3.3 Self-Determination Theory 

Self-Determination Theory (SDT) växte fram som ett svar på den kritik som riktats mot 

indelningen i inre och yttre motivation som ansågs vara förenklad. Teorin utgår ifrån att det finns 

fler än två motivationsfaktorer för att åstadkomma ett beteende och delar istället in motivation i 

sex nivåer (se figur 2). Den sträcker sig från nivå 1 där individen är omotiverad till att agera följt 

av fyra typer av yttre motivation för att slutligen vara på nivå 6 som är inre motivation (Gagné & 

Deci 2005). 

Något som är centralt för SDT är skillnaden mellan kontrollerad motivation och autonom 

motivation. Kontrollerad motivation innebär att människan agerar efter en känsla av påtryckning. 

Autonom motivation innebär att människa agerar efter en känsla av att det sker frivilligt och där 

individen har valmöjligheter. Ett exempel på autonom motivation är när individer engagerar sig i 

en uppgift för att det är roligt och intressant (Gagné & Deci 2005). 
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Figur 2 Self-Determination Theory (Gagné & Deci 2005 s. 336)  

 

Omotiverad – Individen känner sig omotiverad och gör inget den inte vill. Påverkas inte av yttre 

eller inre motivationsfaktorer 

 

Yttre motivation 

 Yttre motivation – Individens beteende motiveras av yttre belöning eller av tvång 

 Introjicerad motivation – Individens beteende motiveras av yttre påtryckningar mer än av 

egna val 

 Identifierad motivation – Beteende motiveras utifrån individens personliga mål 

 Integrerad motivation – Beteendet motiveras av vem man är som person 

 

Inre motivation – Individen motiveras av intresse och den tillfredsställelsen som beteendet ger 

 

Viktigt att nämna gällande SDT är att ett steg inte behöver uppfyllas för att ha möjlighet att gå 

vidare till nästa, likt Maslow's behovstrappa. SDT beskriver istället de olika stegen för att kunna 

indexera på vilket steg individen befinner sig och därigenom peka ut i vilken utsträckning 

personen har integrerat känslan för varför den specifika uppgiften utförs. 



 

16 
 

En kritik mot SDT är att teorin till större del belyser endast de positiva, optimistiska och ljusa 

sidorna i livet och inte tar hänsyn till verkligheten, där en stor del i livet även utgörs av negativa 

sidor. Teorin har även fått kritik gällande konceptet autonomi. Kritiker menar att det i teorin inte 

finns något utrymme för fri vilja då människan ständigt blir påverkad av yttre faktorer (Miles 

2012). 

 

3.4 The Gift 

Marcel Mauss var en fransk sociolog som levde mellan 1872 och 1950. 1925 gav han ut en bok 

vid namn ”Essai sur le don”, som fick titeln ”The Gift” på engelska. Boken som kom att bli ett 

av hans mest kända verk undersöker kraften i gåvor. Resultatet av undersökningen som 

presenteras i boken kom att påverka och ha betydelse för ett flertal andra forskare och deras 

framtida arbete, bland annat Foucault och Bourdieu (Nationalencyklopedin 2014b). 

Genom att studera utbyte av gåvor i enkla och traditionella kulturer kom han fram till tre 

grundläggande regler; 

1. Det är ett måste att ge gåvor.  

2. Det är ett måste att ta emot gåvor. 

3. Det är ett måste att ge en motgåva.  

Trots att Mauss studerade gamla och enkla kulturer, vilka var uppbyggda helt annorlunda jämfört 

med stora delar av världen idag, anses dessa vara applicerbara på dagens samhälle (Mauss 2002). 

Det väsentliga vid gåvor är inte själva gåvan i sig anser Mauss (2002). Han menar istället att 

transaktionen av gåvor är det viktiga. När en gåva ges är det att anse som ett måste att ta emot 

gåvan. När detta sker är mottagaren automatiskt i skuld då mottagaren är tvungen att ge tillbaka 

en motgåva. Skulle en motgåva inte ges innebär det att mottagaren förlorar status och därmed 

skapas en annan och sämre bild av individen. Ges en för stor gåva, som givaren vet är omöjlig 

för mottagaren att betala tillbaka, ökar däremot givarens status. Vet mottagaren även om att 

denne inte kan ge en motgåva ska den enligt teorin inte ta emot gåvan. 
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Mauss (2002) anser därför att vad som vid en första anblick är att anse som en vänlig handling i 

form av givmildhet i själva verket är något som sker på grund av att någon i processen måste ge 

en motgåva. Det är därför en evig process där givaren och mottagaren är sammanbundna. 

Kritiken som har riktats mot teorin är att Mauss aldrig definierat vad gåvan innebär. Kritikerna 

menar att begreppet gåvan är diffus då han i boken redogör gåvan både som någonting materiellt 

och icke materiell. Ytterligare en kritik är att det inte finns några bevis för att givaren och 

mottagaren är bundna av att ge till varandra (James & Allen 1998). 

 

3.5 Analysmodell  

I analysavsnittet kommer särskilda delar av teorierna att användas. De utvalda delarna 

presenteras nedan (se tabell 4). 

Maslows behovshierarki tillhör en av de mest grundläggande inom området för motivation och är 

därmed nödvändig att ha med som teoretisk referensram. Dels för att visa hur teorierna har 

utvecklats sedan dess, men också för att den är relevant för uppsatsämnet. Studiens analysavsnitt 

kommer endast att utgå ifrån tredje nivån i behovshierarki som är människans sociala behov. 

Herzbergs tvåfaktorsteori beskriver detaljerat vad som motiverar anställda att utföra ett arbete. 

Eftersom studien är ämnad att undersöka drivkrafter bakom ideellt arbete kommer två av 

Herzbergs motivationsfaktorer och två hygienfaktorer att användas. Dessa är erkännande och 

växande samt hygienfaktorena arbetsförhållanden och privatliv. För att komplettera 

tvåfaktorsteorin kommer studien även att inkludera Self-Determination Theory med särskild 

fokus på inre motivation och på de yttre faktorerna integrerad, yttre och introjicerad motivation. 

Slutligen anses The Gift ta en särskild plats i den teoretiska referensramen då studiens 

undersökning ämnar ta reda på vad det är som driver en individ att arbeta utan ersättning och 

därmed ge en del av sig själv utan någon uttalad vilja att få en motgåva. 
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Tabell 4 Analysmodell 

Bidrar till motivation Bidrar ej till motivation 

Sociala behov - Maslow Arbetsförhållanden - Herzberg 

Introjicerad - SDT Privatliv - Herzberg 

Yttre - SDT  

Integrerad - SDT  

Erkännande - Herzberg  

Växande - Herzberg  

Gåvor - Mauss  
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4. EMPIRI OCH ANALYS 

 

I början av avsnittet återges tidigare studier och en kort presentation av valda idrottsföreningar. 

Därefter kommer studiens empiri, som är sammanställd utifrån genomförda intervjuer, att 

presenteras parallellt med analys. 

 

I en tidigare studie, framtagen av Socialtjänstkommittén 1993, konstateras att drygt tre miljoner 

svenskar arbetar ideellt. Rapporten visar att det ideella arbetet bedrivs till störst del inom 

idrottsföreningar och att de främsta motiven för att engagera sig ideellt är önskan att göra nytta 

för andra människor och ett starkt intresse för organisationens verksamhet. 

(Socialtjänstkommittén 1993). 

Under 2009 genomfördes en befolkningsstudie av Ersta Sköndals högskola i samma tema som 

visade att det ideella engagemanget fortfarande var stort i samhället. Studien visar att drygt 

hälften av Sveriges vuxna befolkning utför någon form av ideell insats. Den visar även att en 

miljon av Sveriges vuxna befolkning är verksamma inom idrottsrörelsen. De främsta 

anledningarna till ideellt engagemang är likt Socialtjänstkommitténs resultat, dessa är att bidra 

till organisationen, göra nytta för andra människor och utöva sitt intresse (Svedberg et al 2010). 

Ett gemensamt resultat utifrån dessa två studier är att majoriteten av de som arbetar ideellt gör 

det inom idrottsrörelsen. För att förstå bakgrunden till vad som driver människor att engagera sig 

ideellt är det viktigt att förstå hur de valda organisationerna som respondenterna engagerar sig i 

har vuxit fram. Därför görs en kort presentation av samtliga föreningar nedan. 

 

4.1 Presentation av idrottsföreningar 

AIK Fotboll  

Den 15 februari 1891 bildades Allmänna Idrottsklubben, AIK. Isidor och Emanuel Behrens var 

två av grundarna till vad som skulle bli en av Stockholms stora idrottsorganisationer. Antalet 

medlemmar var endast 43 stycken det första året och det ekonomiska resultatet resulterade i en 
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vinst på tre kronor och 68 öre (AIK Fotboll 2014a). 

AIK Fotboll bedriver sin verksamhet i Solna kommun strax utanför Stockholm där hemmaarenan 

är Friends Arena för herrlaget medan ungdoms- och juniorverksamheten bedrivs på Skytteholms 

IP. Antalet aktiva uppgår till cirka 1 000 spelare och 265 ledare fördelade på två seniorlag och 72 

junior- och ungdomslag. Föreningen har mer än 18 000 medlemmar (AIK Fotboll 2014b). 

 

Hammarby Fotboll 

Hammarby IF grundades 1889 och började som en roddförening, under namnet Hammarby 

Roddförening. Åtta år senare (1897) ombildades föreningen till Hammarby Idrottsförening. Idag 

bedriver Hammarby sin fotbollsverksamhet främst på idrottsplatserna Årsta IP, Kanalplan samt 

Hammarbyhöjdens BP.  A-laget spelar i näst högsta ligan, Superettan, med Tele2 Arena som 

hemmaarena. Föreningen inom fotboll har idag 11 757 medlemmar och 1 500 aktiva spelare 

(Hammarby Fotboll 2014). 

 

Friskis&Svettis Stockholm 

Friskis&Svettis grundades år 1978 i Stockholm. Föreningens grundare Johan Holmsäter, som vid 

den här tiden arbetade som gymnastiklärare, kände att det saknades ett samarbete mellan 

sjukvården och idrottsrörelsen och utifrån den idén skapades Friskis&Svettis. Idag har rörelsen 

drygt en halv miljon medlemmar i världen och ca 16 700 ideellt engagerade funktionärer (F&S 

Riks 2014). 

Friskis&Svettis Stockholm är en av 157 lokala föreningar som finns i Sverige och Europa (F&S 

Riks 2014). Stockholmsföreningen har mer än 1 500 ideellt engagerade instruktörer, ledare och 

värdar. Deras insatser bidrar till att föreningen kan erbjuda sina medlemmar mer än 60 

träningsformer och cirka 900 pass i veckan. Antalet medlemmar uppgår till mer än 85 000 (F&S 

Stockholm 2014). 
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4.2 Drivkrafter 

Vilket redogörs för i teoriavsnittet kan motivationen påverkas av många olika faktorer. För att 

presentera de drivkrafter som uppdagats i studien kommer följande avsnitt att redovisa empiri 

och analys utifrån nedanstående tre kategorier. 

Kategori 1: Drivkrafter till att börja engagera sig ideellt 

- Det första avsnittet presenterar faktorer som kan relatera till respondenternas berättelse om 

varför engagemanget började. 

Kategori 2: Drivkrafter som bidrar till kontinuitet och engagemang 

- Det andra avsnittet redogör för faktorer som respondenterna menar att de får ut av att vara 

engagerad.  

Kategori 3: Faktorer som kan påverka drivkrafterna i framtiden  

- Det tredje avsnittet behandlar faktorer som respondenterna menar kan komma att påverka deras 

framtida engagemang.  
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Kategori 1: Drivkrafter till att börja engagera sig ideellt 

Vem engagerar sig ideellt? 

För att förstå vad som får respondenterna att engagera sig ideellt inom idrottsföreningar behövs 

en redogörelse av vilka respondenterna är och vad de engagerar sig i. Respondenterna lägger ner 

allt från två till tjugo timmar i veckan på sitt ideella uppdrag. De som lägger ner mest tid per 

vecka är de som engagerar sig i fotboll.  

Det ideella arbetet varierar mellan respondenterna. En del arbetar som värdar och ger service till 

medlemmar, funktionärer och supportrar. Andra jobbar med säkerhet på arenor, är 

gruppträningsledare eller tränare för barn och ungdomar i fotboll. Hur många år respondenterna 

har engagerat sig varierar stort. En del har precis börjat sin ideella bana inom idrott medan andra 

snart firar 30 års jubileum. Åldersspannet bland respondenterna är från 22 år till 70 år 

(se tabell 5). 

Tabell 5 Presentation intervjupersoner 

Respondent Ålder Sysselsättning Ideellt arbete Antal år i 

föreningen 

1 70 år Pensionär Värd 5 år 

2 22 år Student Gruppträningsledare 2 år 

3 65 år Pensionär Värd 29 år 

4 64 år Lärare Gruppträningsledare 8 år 

5 37 år Handläggare Gruppträningsledare 9 år 

6 27 år Studiekoordinator Gruppträningsledare 6 år 

7 26 år Student Tränare 2 år 

8 45 år Arbetsledare Tränare 2 år 

9 37 år Fritidspedagog Tränare 4 år 

10 49 år Säljledare Värd 12 år 

11 51 år Skolassistent Supporteransvarig 1,5 år 

12 38 år Tjänsteman Tränare 6 månader 
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Tilltro till det ideella 

En av de starkare anledningarna till varför respondenterna väljer att engagera sig ideellt inom 

idrottsföreningen är deras personliga värderingar. Flera av respondenterna berättar hur de tidigare 

i livet har arbetat ideellt inom andra områden och hur de sedan har hamnat inom idrottens värld. 

En respondent berättar hur hon sedan många år tillbaka alltid arbetat och hjälpt till inom den 

ideella sektorn. När hennes tidigare ideella uppdrag nådde sitt slut kände hon en saknad. Att 

hennes nya engagemang blev inom en idrottsförening, menar hon bestod av kombinationen av att 

hjälpa till och en önskan att utöva sitt intresse, men betonar att viljan att bidra till det ideella var 

av stor betydelse. 

Några andra berättar hur de länge har livat för självförvaltning och demokratiskt inflytande i 

organisationer. En respondent betonar hur viktigt det är för honom att allting inte ska styras av 

kommersiella krafter. Den åsikten bidrog till att han valde att engagera sig i den 

idrottsföreningen han är aktiv inom.  

En respondent kan sägas sammanfatta dessa respondenters tankar med orden; 

”Jag har alltid varit ett stort fan av det ideella arbetet och för att idrottsföreningar ska fungera 

så krävs det ideella arbetet.” 

 

Intresse för idrotten och organisationen 

En av de största anledningarna till att engagera sig ideellt är enligt respondenterna intresset för 

idrotten. Även om intresset finns hos majoriteten har vissa en mer tydlig inställning till varför de 

valde att engagera sig inom idrott. En respondent berättar hur hon har tränat i hela sitt liv och 

efter att ha gått i pension inte visste vad hon skulle göra för att förgylla dagarna. Då träningen på 

Friskis&Svettis Stockholm har haft en betydande roll i hennes vardag kände hon att hon ville 

engagera sig i föreningen. Hon berättar vidare att hon inte ångrar sitt val för en sekund men att 

det inte var en självklarhet att börja arbeta ideellt inom en idrottsförening. 

En annan respondent berättar att hans väg till att bli ledare inom fotbollen började efter att han 

hade varit aktiv som semi-professionell spelare både inom Sveriges gränser och utomlands. Efter 

en lång tids frånvaro från fotbollen fick han ett erbjudande att börja som tränare. Han insåg då att 

intresset och tävlingsinstinkten från den tidigare aktiva spelarkarriären kanske kunde ersättas 
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med tränarrollen.  

För andra var valet av att engagera sig självklart sedan länge. Dessa respondenter berättar hur 

kärleken till idrotten alltid funnits där och att intresset endast blivit större efter valet att börja 

arbeta ideellt.  

”Jag älskar fotboll och tittar på mycket fotboll” 

Ytterligare en drivkraft är intresset för organisationen, vilket flera respondenter betonar att de 

värdesätter högt och därav ligger till grund för det ideella engagemanget. En ledare berättar att 

han ser AIK som en av de större klubbarna i Stockholm och även i Sverige och har alltid varit ett 

lag som han hållit varmt om hjärtat. Då han som aktiv spelare inte fått möjlighet att spela i 

klubben var beslutet inte särskilt svårt att ta, när han tillfrågades om han hade möjlighet att träna 

ett lag inom föreningen. 

Ytterligare en tränare inom en fotbollsförening betonar föreningens betydelse och den tyngd 

föreningen i sig har. Han berättar hur han sedan tidig ålder fått blodad tand för Hammarby 

genom sin familj och att hans hjärta tillhör organisationen fullt ut. Några nämner även hur de 

efter att ha fått kännedom om föreningens värderingar och koncept, genast ville vara en del av 

det och därav började engagera sig. 

Trots ett starkt intresse för organisationen återkommer uttalanden om ”kärleken till idrotten är 

det som gör det” som största gemensam faktorn till varför respondenterna började sitt ideella 

engagemang inom en idrottsförening; 

 

Omgivning 

Respondenternas omgivning har även varit viktig för deras ideella engagemang. Många berättar 

att personer i deras närhet har inspirerat dem till att börja engagera sig ideellt inom 

idrottsföreningen. 

Familjerelation är en bidragande anledning, främst inom fotboll, där de ideella ledarna har blivit 

influerade dels av sina egna föräldrar som har engagerat sig när de själva var barn men också av 

deras egna barn som idag utövar idrotten. Familjerelation är inte den enda anledning utan 

föreningen förväntar sig att föräldrar ska engagera sig för att det överhuvudtaget ska bli ett 
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fotbollslag med träningar och matcher, vilket i några fall har upplevts som något påtvingande. 

Det berättas även hur de har blivit tillfrågade att kliva in och ta över när föreningen och andra 

föräldrar har uttryckt ett förtroende för dem. 

Vänner har även haft en inverkan för respondenterna att engagera sig ideellt. En respondent 

nämner hur han efter ett samtal med en vän fick förfrågan om han ville komma och titta på en 

träning och hur han efter den träningen ”var fast”, som han uttryckte det. Ytterligare en 

respondent ger en liknande bild där hennes vän har varit en förebild; 

”Maja som jag har känt i hela mitt liv, nästan, helt plötsligt står hon där på jympagolvet. Jag 

visste inte ens att hon ledde eller att hon ens jobbade på friskis. Hon stod där och såg så lycklig 

ut, från insidan och ut. Det var ingen fejk-leende, nån sån här ’ja men nu kör vi’ utan det var 

verkligen energi från hjärtat och utåt. Jag kände bara att det här vill jag göra. Jag såg så himla 

mycket upp till henne när hon stod där och kände att det där vill jag göra”. 

Andra berättar hur de som medlemmar fått uppmuntrande ord från ledare i föreningen om att 

söka sig till att bli ledare.     

Trots att många har blivit inspirerade eller påverkade positivt av en specifik person, finns det 

även de som har blivit påverkade av samhällets förväntningar. En respondent menar att ideellt 

arbete ses som något positivt på ett CV och att det bidrog till att söka sig till föreningen. 

 

Analys av kategori 1 

Anledningarna till att människor motiveras att ge av sin tid och sitt engagemang till ett ideellt 

arbete är mångfacetterade. Vad som får respondenterna att börja engagera sig är tilltron till det 

ideella, omgivningen och intresse till idrotten och organisationen. 

Tilltron till det ideella syftar till respondenternas tro till hur de ideella föreningarna är uppbyggda 

vilket har fått de att påbörja sitt ideella uppdrag. De menar att idrottsföreningar inte överlever 

utan det ideella arbetet och organisationsformen inte får lämnas över helt till kommersiella 

krafter.  Enligt SDT är motivationen med tron till det ideella att klassificeras som en form av 

yttre motivation, närmare bestämt integrerad motivation. Denna motivation uppstår då det finns 
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en samstämmighet mellan mål och värderingar (Gagné & Deci 2005) vilket återfinns i studien då 

ett flertal respondenter nämner hur de tror på det ideella och hur deras personliga värderingar går 

samman med organisationens. 

Integrerad motivation är även förklaringen till hur intresset för organisationen har fått 

respondenterna att börja arbete ideellt. När respondenterna berättar att dennes hjärta tillhör 

organisationen och ser föreningen som en familj kan det vara med anledning av att denne har 

vuxit upp i en kultur som präglas av ett specifikt synsätt med mål och värderingar som 

överensstämmer med föreningens. 

En annan form av yttre motivation inom STD kan kännas igen när en respondent betonar att en 

av anledningarna till dennes engagemang började då det såg bra ut på CV. Denna typ av 

motivation, benämnd yttre motivation, menar att handlingen sker genom tvång eller belöning 

(Gagné & Deci 2005). Motivationen kan i detta fall kopplas ihop med den ideelle individens 

förhoppning om att få ett jobb, vilket skulle vara att anse som en form av belöning. 

Intresset för idrotten är ytterligare en drivkraft respondenterna angav till att de börjat arbeta 

ideellt. Att de har valt att engagera sig och utför arbetsuppgifterna sker till följd av att det ger en 

hög stimulans och tillfredsställelse. De har införlivat denna känsla till en så pass hög nivå att det 

är att anse som att det kommer inifrån personen själv och kan därmed kopplas till STD inre 

motivation (Gagné & Deci 2005). 

Omgivningen är ytterligare en förklaring till varför respondenterna har börjat arbeta ideellt. Detta 

sker till följd av att respondenterna har blivit tillfrågade eller uppmanade att söka sitt uppdrag av 

bekanta eller vänner och familj. En del respondenter kan känna sig tvingade att engagera sig 

ideellt när frågan ställs av en närstående person och kan bidra till att individen tackar ja trots att 

denne inte vill för att bibehålla självkänslan. Inom SDT är detta benämnt som introjicerad 

motivation och förklaras av att ett beteende sker till följd av yttre påverkan (Gagné & Deci 

2005). 
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Kategori 2: Drivkrafter som bidrar till kontinuitet och engagemang 

Följande avsnitt presenterar vad respondenterna får ut av sitt ideella engagemang. 

Sociala relationer 

Den största faktorn som driver respondenterna till att fortsätta är sammankopplad till den sociala 

faktorn. De flesta förklarar det med att det är otroligt givande då de ständigt möter och lär känna 

nya människor. Betydelsen av den sociala samhörigheten som skapas och av att känna sig 

tillskriven en viss grupp är något som upprepas i studien och driver respondenterna att fortsätta 

sitt ideella engagemang. 

”Det sociala är det som är positivt. Jag får även träning här. Men det handlar om att man får 

ingå i ett socialt sammanhang." 

De flesta respondenterna berättar att deras ideella arbete kräver att de är sociala och kan 

handskas med alla slags individer. En värd inom motionsidrotten berättar hur han under 

sommarmånaderna när en del av träningspassen bedrivs i parker, får hantera olika situationer 

bland annat människor som druckit för mycket alkohol och på olika sätt stör verksamheten och 

turister som ställer frågor och undrar vad som försiggår.  

Genom att ständigt träffa nya människor har bekantskapskretsen utvidgats till en omfattning de 

själva inte trodde var möjligt. Från att i början endast ha hälsat på varandra lite försynt är samma 

personer idag som en stor familj där samtliga är bra vänner. Några respondenter berättar även att 

de senaste jobberbjudanden de fått har varit via det sociala nätverk som skapats ur deras ideella 

arbete. De betonar att det aldrig varit något mål, men något de ser som en positiv bieffekt. 

Ytterligare en positiv bieffekt är den sociala relationen föräldrarna får med sina barn med 

anledning av att båda är ideellt engagerade eller när deras barn är aktiva utövare inom 

verksamheten.  

Det framgår tydligt att möten med utövare och kollegor är viktiga, men några respondenter 

tillägger att möten även vid sidan av träningen är av vikt och bidrar till sammanhållning. De 

syftar då till de kringaktiviteter som organisationen hjälper till med. Några exempel de nämner är 

fester, kvalitetsdagar och utbildningar. 

Trots att samtliga respondenter anser att den sociala aspekten är en stor drivkraft till att de 

fortsätter kan några även se en baksida med den. De berättar hur en stor del av tiden utanför 
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träningar går till att argumentera för sina beslut och val inom det ideella arbetet för föräldrar eller 

deltagare. En respondent berättar; 

”Ibland blir allt det andra runt fotbollen, det sociala, väldigt mycket. De tycker att man ska lösa 

allt, att man är någon slags allsmäktig som kan allt hela tiden.” 

 

Bekräftelse och uppskattning  

En annan stor drivkraft till det ideella engagemanget är den uppskattning och bekräftelse 

respondenterna får av andra. Att känna sig sedd och behövd bidrar till att engagemanget fortgår. 

Respondenterna från fotbollsföreningarna talar om uppskattningen av att se barnen utvecklas och 

att det ger bekräftelse på att de gör någonting bra. Några menar att de får en kick av att se barnen 

göra stora framsteg till exempel att de som låg efter förra året kan komma i kapp året därpå och 

att det är roligt och upplyftande att vara en del av den utvecklingen. Andra menar att både 

gemenskapen, glädjen och umgänget med barnen och uppskattningen från föräldrar ger 

bekräftelse som behövs för att de ska vilja fortsätta med det ideella uppdraget.  

Även respondenterna inom motionsidrotten menar att det är bekräftelsen och uppskattningen från 

människorna runtomkring som bidrar till att engagemanget fortgår. Flera menar att de ibland får 

beröm av motionärer efter träningspasset;  

”I och för sig är det ingen som tvingar dem att gå dit på mina pass och gympa tillsammans med 

mig, men de som är där kommer ofta tillbaka och dessutom talar de ofta om för mig att de tycker 

att jag gör ett bra arbete och det får mig att också må bra och får mig att fortsätta med det 

ideella arbetet.” 

Beröm kommer inte bara ifrån motionärer utan flera menar även att de får beröm av andra 

funktionärer och de som arbetar inom föreningen, framförallt de som arbetar på anläggningen de 

själva är verksamma i. Det här uppfattas som väldigt positivt. En respondent nämner att 

uppskattningen hon får på Friskis&Svettis saknas i arbetslivet och, hon önskar att det även kunde 

vara likadant på jobbet, att hon fick lite mer feedback där än vad hon får idag. 

Bekräftelsen som ledarna får av omgivningen är beskrivs som ovärderlig. Den sker inte enbart 

efter ett träningspass utan några menar att bekräftelsen även sker under träningstiden till exempel 
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i form av ett leende eller bara av att se motionärerna svettas och kämpa. En respondent berättar 

att hon får en otrolig egoboost, en egokick, när hon står i mitten på träningsgolvet och att även 

det inspirerar till det ideella engagemanget.  

 

Personlig utveckling 

En drivkraft att fortsätta som flera av respondenterna nämner är den personliga utveckling som 

det ideella arbetet ger. Flera respondenter berättar hur deras sociala kompetens har utvecklats. 

Hur rädslan att tala inför en grupp har försvunnit och hur de numera vågar ta plats och hävda sig 

även i andra sammanhang utanför det ideella uppdraget.  

”Jag har inga problem att stå inför folk och prata. Där tvekar jag inte på samma sätt som jag 

kunde göra förut”. 

En annan respondent menar att den sociala utvecklingen även påverkat arbetslivet på ett positivt 

sätt då hon idag vågar stå på scen och kan vara moderator på arbetet för en dag. Hon berättar 

vidare hur hon tar med sig mycket av det hon har lärt sig inom det ideella uppdraget till arbetet 

och hur hon tar med sig erfarenheter från jobbet till det ideella uppdraget. Hon är inte ensam om 

den här upplevelsen utan det är flera som nämner hur utbyte av arbete och det ideella utvecklar 

dem personligen.  

Flera tar upp olika typer av utmaningar som kommer med det ideella uppdraget och hur det 

utvecklar dem som personer. Några menar att det är en utmaning att skapa träningspass, att hitta 

både rörelser och musik som passar ihop, inom ramarna för hur ett träningspass ska vara upplagt. 

En annan respondent berättar hur ledarrollen har utvecklat honom pedagogiskt och hur han har 

lärt sig att hantera människor med olika viljor. Ledaren, som tränar yngre barn, beskriver hur han 

behöver vara kreativ och hitta nya vägar för att nå alla barnen och få dem att tycka det är roligt. 

Han menar att det ideella uppdraget ger honom en slags träning i pedagogik och bemötande mot 

andra barn. 

Den personliga utvecklingens betydelse visar sig även inom motion. Flera nämnde att de har 

blivit starkare och att de mår bättre rent fysiskt och psykiskt utav att engagera sig ideellt, 
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speciellt inom Friskis&Svettis där det berättas hur de bidrar till sin egen hälsa när de leder 

träningspass. 

De flesta respondenterna nämner att de får utbildningar av idrottsföreningen som syftar till att 

utveckla och inspirera dem i sitt ideella uppdrag. Genom att få utbildningar känner de sig ideellt 

engagerade, att de blir omhändertagna och att föreningen uppskattar deras insats och tror på 

deras roll. Utbildningarna syftar också till att vidareutbilda funktionärerna och få dem att 

engagera sig i andra uppdrag i föreningen. Inom Friskis&Svettis nämner respondenterna hur 

föreningen uppmuntrar de att vidareutbilda sig och ta sig an andra träningsformer, vilket 

uppskattas då de menar att de efter många år kan tröttna på den inriktningen som valts från 

början. Inom Friskis&Svettis kan det innebära en utveckling från att leda med tydliga 

kroppsrörelser till att börja leda mer verbalt med headset och instruktioner. Inom fotbollen 

handlar vidareutbildningarna om att ta sig an ett lag som satsar på högre nivå.  

 

Att bidra till samhället 

En annan drivkraft för att fortsätta med det ideella arbetet som flera nämner är behovet av att ge 

någonting till samhället. Många uttrycker att de engagerar sig för att bidra till folkhälsan genom 

att främja ett aktivt liv. Några menar att barnen i dagens svenska samhälle tillbringar allt för 

mycket tid framför datorn och tv:n och att de vill bidra till att barn och ungdomar ska göra 

någonting vettigt av sin fritid.  

Förutom att ge framgår det att det är viktigt att få någonting tillbaka. Flera respondenter menar 

att de engagerar sig för att ge tillbaka något som de själva har fått av andra. En respondent 

uttrycker att han som barn upplevde glädje med fotbollen och att han därför vill ge det till sitt 

barn. En respondent inom Friskis&Svettis upplever att hennes engagemang uppskattas väldigt 

mycket av motionärer, vilket får henne att må bra, och att hon upplever en tillfredsställelse av att 

få andra att må bra. Hon menar att det ideella arbetet är ett givande och tagande. Det här uttrycks 

tydligt av en respondent. 

”Att ge dem någonting ger ju mig någonting, jag känner mig ju som en bättre människa. Helt 

klart därför! Det är det största skälet.” 
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Analys av kategori 2 

Anledningarna till att respondenterna börjar engagera sig ideellt kompletteras efter en tid av 

drivkrafter som bidrar till det fortsatta engagemanget. Dessa drivkrafter är sociala relationer, 

bekräftelse och uppskattning, personlig utveckling och att vilja bidra till något bra i samhället. 

Samtliga respondenter pekar på de sociala relationerna som en viktig drivkraft i det ideella 

arbetet och till fortsatt engagemang. Flera nämner hur de har utvidgat sin bekantskapskrets och 

skaffat sig nya vänner. Den sociala samhörigheten leder till att dem upplever trygghet och glädje 

vilket liknar de sociala relationer som ges i uppväxten med familj. Detta tydliggörs när 

relationerna mellan föräldrar och barn blir starkare till följd av att de är engagerade inom 

verksamheten. Det kan sammankopplas med tredje nivån på Maslows behovstrappa som menar 

att människan är i behov av social gemenskap med andra människor, både inom sin familj och 

även omgivningen (Maslow 1987). 

Den sociala faktor som driver respondenterna till att fortsätta med sitt uppdrag har även en 

baksida. Ett fåtal upplever att arbetsbelastningen är hög då mycket tid går till annat som inte 

tillhör den egentliga träningen. Följden av detta är att uppgifterna stundtals kan bli övermäktiga 

och därmed leda till missnöje. Detta missnöje återfinns i Herzbergs hygienfaktor 

arbetsförhållanden som menar att hög arbetsbelastning inte skapar motivation (Herzberg 1987). 

Samhörigheten som de flesta känner inom föreningen kan på olika sätt även ge bekräftelse och 

uppskattning. Flera nämner att de blir stärkta av att få höra att de har gjort någonting bra och att 

ett leende eller entusiasm från en individ ger dem kraft. Det framgår tydligt att uppskattningen 

från andra människor bidrar till att det ideella arbetet fortsätter vilket kan sammankopplas med 

Herzbergs motivationsfaktor erkännande som menar att människan motiveras av positiv 

återkoppling (Herzberg 1987). I studien framgår det tydligt att respondenterna får denna 

återkoppling från organisationen, föräldrar, motionärer, barn och ungdomar vid ett bra utfört 

arbete. Den sker på olika sätt, bland annat genom att motionärer återkommer till träningspassen 

och genom att föräldrar eller motionärer ger en positiv kommentar personligen. Många berättar 

även att de ser resultatet av det arbete de lägger ner när de till exempel ser ungdomar utvecklas 

eller motionärer bli starkare. 
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Det ideella uppdraget och utbildningarna som ges av föreningen bidrar också till att de utvecklas 

som personer. När respondenter nämner att den sociala kompetensen utvecklats genom att våga 

tala inför en grupp eller hur de utmanas att vara kreativa i det ideella arbetet tyder det på att de 

har skaffat sig ny kunskap och utvecklats personligen. Denna nya kunskap har många 

respondenter tagit med sig till arbetslivet. En annan form av personlig utveckling är 

utbildningarna de får eller när respondenterna söker sig till andra uppdrag inom föreningen och 

får gå på vidareutbildningar. Det kan sammankopplas till Herzbergs motivationsfaktor växande 

som menar att människan motiveras av att avancera inom organisationen genom att lära sig ny 

kunskap (Herzberg 1987). Att vidareutbilda sig kan ses som en form av avancemang men det 

motiveras inte av att försöka nå en högre position inom föreningen utan mer om att införskaffa 

ny kunskap.  

Marcel Mauss tankar om gåvor återfinns inom ramen för ideellt arbete och det fortsatta 

engagemanget. Många nämner att de engagerar sig i idrotten för att ge något till samhället vilket 

kan ses som en gåva. De som tar emot gåvan, som består av tid och engagemang, är barnen, 

motionärerna och idrottsföreningen. Trots att det inte finns en uttalad vilja att få en motgåva för 

sitt ideella engagemang kan uppskattning, glädje och gemenskap anses vara en motgåva. Teorin 

menar att om respondenten, som ger en gåva, inte får någonting tillbaka ändras dennes bild av 

mottagaren och förlorar anseende hos respondenten (Mauss 2002). Detta återfinns när 

respondenterna uttrycker missnöje. 
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Kategori 3: Faktorer vilka kan påverka drivkrafterna i framtiden 

Följande avsnitt behandlar faktorer som möjligen kan påverka framtida engagemang. 

Tid  

Samtliga respondenter är övertygande om att de kommer att fortsätta sitt engagemang i framtiden 

då de upplever att det är intressant, roligt och utvecklande. En del betonar dock att det ideella 

engagemanget inom föreningen kommer att fortsätta så länge tidsåtgången ligger på samma nivå 

som den gör idag. Hur mycket tid engagemanget tar skiljer sig åt mellan de engagerade inom de 

två idrotterna. Inom Friskis&Svettis Stockholm är tidsåtgången drygt 1-3 timmar per vecka 

medan tidsåtgången inom fotboll är 1-20 timmar per vecka. 

Idag konkurrerar det ideella engagemanget med privatlivet. Ett flertal nämner hur familjen blir 

lidande då livet måste anpassas efter det ideella uppdraget. En respondent beskriver; 

”Sen kan det vara ibland att man missar en del med familjen och då får man dåligt samvete att 

man inte är där med dem. Då får man försöka ta igen det när man kan.” 

Inom fotbollen framgår det tydligt att många befinner sig på gränsen till vad som fungerar 

tillfredsställande. Flera respondenter nämner att om engagemanget kommer att ta mer tid i 

framtiden kommer de troligen vara tvungna att lämna sitt ideella uppdrag då det kommer att 

konkurrera med personens privatliv och arbete. Åtta av tolv respondenter får visserligen ett 

symboliskt arvode, men det kommer aldrig att kunna ersätta en lön. Flera uttrycker dock att de 

gärna hade arbetat heltid med sitt ideella uppdrag om de hade fått full lön för det. 

 

Engagemang 

En annan aspekt som kan påverka det framtida ideella arbetet är om engagemanget från utövare 

dalar. Ett flertal respondenter berättar om hur de lägger ner tid och kraft på det ideella arbetet och 

att det ibland inte uppskattas av de som får ta del av det. I dessa fall ifrågasätter de sitt ideella 

arbete och undrar om de verkligen ska fortsätta.  
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Analys av kategori 3 

Några av dem som engagerar sig inom fotboll berättar att deras ideella uppdrag tar 15-20 timmar 

per vecka, vilket uppgår till 60-80 timmar på en månad. För de som har ett heltidsarbete vid 

sidan av sitt engagemang går det snabbt att förstå att detta innebär en hög arbetsbelastning och en 

möjlig faktor till att lämna sitt ideella uppdrag. Herzberg menar att arbetsbelastning är en faktor 

som inte påverkar motivationen då det är en hygienfaktor och endast skapar missnöje (Herzberg 

1987). Respondenternas svar visar att drivkraften i sig inte minskar, utan att det är yttre faktorer 

som påverkar det ideella arbetet. 

Att den tid och engagemang som läggs ner påverkar privatlivet framgår tydligt. Ett privatliv som 

inte är i balans påverkar i förlängningen det ideella arbetet, vilket är ytterligare en hygienfaktor. 

Att få dåligt samvete av att inte räcka till kan därför påverka arbetet menar Herzberg (Herzberg 

1987). 

Att bristande engagemang hos utövarna kan vara ett hot för att fortsätta arbeta ideellt kan 

analyseras utifrån Mauss teori om gåvor. I det här fallet är det tydligt att motgåvan, det vill säga 

engagemanget, inte är tillräcklig vilket innebär att de ideellt engagerade ger mer än vad de får 

tillbaka.  
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5. DISKUSSION 

 

I avsnittet kommer en sammanfattande diskussion föras kring de faktorer som respondenterna 

har angett som drivkrafter till deras ideella arbete och i vilken utsträckning detta faktiskt sker.

 

Studien är vald att inrikta sig mot den sektor där flest väljer att engagera sig ideellt. Den har 

genomförts med hjälp av djupintervjuer och öppna frågor för att så tydligt som möjligt få 

respondenterna att redogöra sina tankar, känslor och synsätt till vad som motiverar dem att arbeta 

ideellt. I och med detta har endast ett färre antal respondenter intervjuats. Till följd av dessa 

faktorer är det inte möjligt att se studien som representativ men den bör inte heller förkastas då 

det kan ge en fingervisning om vad som är och inte är väsentligt gällande individers drivkraft till 

att arbeta ideellt. 

Respondenternas svar visar att drivkrafterna till engagemanget är många och vad som en gång 

fick dem att börja arbeta ideellt kompletteras av andra drivkrafter vilka gör att de fortsätter sitt 

arbete. 

De tre drivkrafterna som får respondenterna att börja arbeta ideellt är tron på det ideella, 

omgivningen och intresset för idrotten och organisationen. Den största drivkraften är intresset för 

idrotten och organisationen vilket inte är förvånande då samma resultat även framkommit i 

tidigare forskning, som gjorts på ett betydligt större urval (Ersta Sköndal högskola 2009). Detta 

kan kopplas till Self-Determination teorin som menar att intresset till idrotten sker till följd av 

inre motivation (Gagné & Deci 2005). Det innebär att om inget intresse till uppgiften finns 

minskar möjligheterna för det ideella arbetet att påbörjas. 

Något som är förvånande är att ett flertal respondenter av de tolv intervjuade började arbetade 

ideellt med anledning av deras tro till det ideella. Ideologin att den fundamentala grunden till att 

idrotten endast överlever till följd av ideellt arbete är en fingervisning att Sverige som land har 

en stark tradition av föreningsliv och folkbildning. Denna värdering framkommer framförallt hos 

de äldre respondenterna och kan möjligtvis förklaras till följd av att de har växt upp i en annan 

generation med andra vanor och värderingar. Denna värdering existerar även hos de yngre 

respondenterna. Den anges bara i en annan form, nämligen intresset till organisationen. Tron till 
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det ideella arbetet och organisationen kan båda sammankopplas till Self-Determination teorin 

som integrerad motivation, vilket är en form av yttre motivation. 

Ett flertal respondenter nämner även att omgivningen, genom närstående personer och bekanta, 

har haft en påverkan till att börja arbeta ideellt. Då flera av respondenterna har haft föräldrar som 

engagerat sig ideellt inom samma område de själva engagerar sig i idag kan detta ses som ett arv 

som går vidare från generation till generation.  

De nyss tre nämnda drivkrafterna är vad som motiverar till att börja arbeta ideellt. Vidare i 

undersökningen framkommer fyra andra drivkrafter som bidrar till att det ideella arbetet 

fortskrider. Dessa är personlig utveckling, bekräftelse och uppskattning, sociala relationer och ge 

och ta. 

Den personliga utvecklingen framkommer när respondenterna bland annat kommer i kontakt 

med människor med skiftande värderingar och åsikter i varierande situationer samt får ta del av 

utbildningar. Då detta är något de bär med sig och kan applicera vid andra tillfällen, till exempel 

sitt avlönade arbete, är det i förlängningen en drivkraft som motiverar de till att fortsätta. Genom 

mer kunniga och utbildade ideellt aktiva utvecklas även utövarna. Utövaren visar då sin 

uppskattning och bekräftar att respondentens tid och energi verkligen gör skillnad och blir 

därmed en drivkraft för respondenten. Detta är en process vilket kan liknas vid en positiv spiral 

där den ena byggstenen lägger grunden till nästa. 

Respondenterna berättar även att de sociala relationerna, med nya vänner och bekanta, har 

utvidgats till följd av engagemanget. Detta var inget de förväntade sig innan de började arbeta 

ideellt utan är något som de ser som en positiv effekt från det ideella arbetet. Följden av dessa 

nya sociala kontakter kan tolkas som att de inte ser sitt uppdrag endast som något måste eller 

godhjärtat längre, utan fortsätter då de ser den ideella verksamheten som ett andra hem. 

Den sista drivkraften till att respondenterna fortsätter sitt ideella arbete är viljan att bidra till 

samhället. Utåt kan detta verka som en vänlig och oegoistisk gest men faktum är att studien visar 

att individen förväntar sig något tillbaka. Mauss beskriver, i sin bok om kraften bakom gåvor, att 

en som ger någonting alltid förväntar sig en motgåva (Mauss 2002), i detta fall kan det innebära 

ett engagemang tillbaka.  
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Faktorer som kan påverka det framtida ideella arbetet är tid och engagemang. Det är viktigt att 

skilja på dessa då den ena påverkar drivkraften och den andra enbart påverkar det fortsatta 

arbetet. Tiden syftar till att om det ideella arbetet tar upp för mycket tid kommer den ideelle inte 

att fortsätta uppdraget till följd av att det påverkar det avlönade arbete eller privatlivet i för stor 

utsträckning. Denna faktor påverkar i sig alltså inte drivkraften utan enbart om det är möjligt att 

fortsätta det ideella uppdraget. Den faktor, och den enda som denna studie kan fastställa, som 

kan påverka drivkraften till det ideella uppdraget är däremot engagemanget. Engagemanget 

genereras i grunden från drivkrafterna i kategori två. Ges inte någon bekräftelse, uppskattning, 

personlig utveckling eller sociala relationer är risken stor att engagemanget kommer att minska. 

Mauss teori om gåvor är därmed applicerbar då den ideelle kräver, trots att ingen uttalad vilja om 

detta finns, att en motgåva eller motprestation ges för att det ideella arbetet ska fortgå. 
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6. SLUTSATSER 

 

I avsnittet kommer uppsatsens frågeställning att besvaras utifrån insamlad empiri och analys.

 

Vilka drivkrafter som finns bakom ideellt arbete har i studien visat sig vara många. Drivkrafterna 

som har uppdagats har delats in i två kategorier. Dessa är drivkrafter till att börja engagera sig 

ideellt och drivkrafter som bidrar till kontinuitet och engagemang. Slutligen redovisas faktorer 

som kan påverka drivkrafterna i framtiden.  

Vad som driver människan till att börja engagera sig ideellt kan sammanställas i tre drivkrafter 

vilka är tron till det ideella, omgivningens påverkan och intresse för verksamheten och 

organisationen. Studien visar att dessa tre drivkrafter kompletteras efter påbörjat arbete med fyra 

drivkrafter som tillsammans bidrar till kontinuitet och engagemang. Dessa är sociala relationer, 

bekräftelse och uppskattning, personlig utveckling och viljan att bidra till samhället.  

Faktorer som kan påverka det ideella arbetet i framtiden är tid och engagemang. Studien visar att 

tid inte påverkar drivkraften till det ideella engagemanget men påverkar om det ideella arbetet 

ska fortskrida eller inte, detta till följd av konkurrens från arbetsliv och privatliv. Den faktor som 

däremot påverkar drivkraften är om engagemanget svalnar, det vill säga om den som engagerar 

sig ideellt inte får någonting tillbaka för nedlagd tid och arbete. 

Tidigare forskning och rapporter, Socialtjänstkommitén (1993) och Ersta Sköndal högskola 

(2009), visar att de största drivkrafterna inom ideellt arbete är att göra nytta för andra människor, 

intresse för organisationens verksamhet och möjlighet att få utöva sitt intresse. Dessa drivkrafter 

återfinns även i uppsatsens studie vilket visar deras aktualitet än idag. 

Slutligen kan det konstateras att ideellt arbete motiveras av både inre och yttre motivation och 

vad som utåt ser ut att vara en oegoistisk gärning handlar i själva verket om att få någonting 

tillbaka. 
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BILAGA 1 Intervjufrågor 
 

 Namn 

 Ålder 

 Sysselsättning 

 

 Berätta om ditt ideella arbete 

 

 Beskriv vad som fick dig att börja arbeta ideellt 

 

 Hur har ditt liv påverkats av ditt ideella engagemang 

 

 Berätta vad du får ut av ditt ideella arbete  

 

 Hur ser du på framtiden med ditt ideella arbete inom organisationen? 

 

 Vad är det bästa med att vara ideellt engagerad? 

 

 Vad är det sämsta med att vara ideellt engagerad? 

 

  



 

 
 

BILAGA 2 Informationsbrev och samtycke 

Hej –namn-, 

Tack för visat intresse av att delta i studien. 

Mitt namn är –förnamn + efternamn- och jag läser min sista termin på Ekonomie kandidat 

programmet på Södertörns Högskola. Jag och min studiekamrat –förnamn + efternamn- har valt 

att skriva vårt examensarbete utifrån temat motivation med syftet att studera vad som driver 

människor att arbeta ideellt inom idrottsföreningar. 

Studien kommer att bygga på intervjuer med personer som arbetar ideellt inom idrottsföreningar 

och eftersom du är engagerad inom –föreningens namn- tror vi att du sitter med erfarenhet och 

kunskap som kan vara betydelsefull för vår studie. 

Intervjun kommer att bestå av sju öppna frågor och jag uppskattar att samtalet kommer att ta ca 

30 min. Att vi har valt att ha öppna frågor beror på att vi är nyfikna på att höra dina tankar och 

känslor kring ditt ideella uppdrag i föreningen. För att minimera missförstånd och för att 

underlätta kommande arbete med analysen, kommer intervjun att spelas in.  

Ditt deltagande är frivilligt vilket innebär att du när som helst, under och efter, kan välja att 

avbryta din medverkan eller att avstå från att svara på frågor. Ditt deltagande kommer även att 

hanteras konfidentiellt. Det innebär att ditt namn kommer att ersättas med ett pseudonym och att 

dina svar kommer att redovisas med hänsyn till att känsliga uppgifter inte lämnas ut till 

obehöriga. De som kommer att ha tillgång till det insamlade materialet kommer att vara jag, min 

studiekamrat –förnamn- och vår handledare Karin Winroth. När uppsatsen är klar kommer 

intervjumaterialet att förstöras. Ditt bidrag till examensarbetet kommer dock att vara offentligt 

och finnas tillgänglig på Södertörns Högskola. 

Har du funderingar eller frågor gällande uppsatsen eller intervjun är du varmt välkommen att 

kontakta mig på –e-postadress- eller –mobilnummer-. 

Stort tack för att du vill bidra till studien!  


