
 

 

 

 

  

Ideellt engagemang – en 

osjälvisk handling? 

– Motivationsfaktorer bland ideellt engagerade 

Södertörns högskola | Institutionen för samhällsvetenskaper 

Kandidatuppsats 15 hp | Företagsekonomi C - Ledarskap | HT 2014 

 

Av: Nina Lund och Julia Eriksson 

Handledare: Karin Winroth 

 



Förord 

Under C-uppsatsens gång har det blivit många stunder av diskussioner vilka har skett under många 

fikastunder. Från fika till skrivande krävs vilja, envishet och motivation, och vi vill därför tacka 

varandra för ett bra samarbete och stöd under processens gång vilket har varit nödvändigt för att kunna 

genomföra denna studie.  

Vi vill först och främst tacka de ideella organisationer som har ställt upp i denna undersökning och vi 

riktar ett ytterst tack till våra respondenter för den tid som ni har tagit er för att berätta om ert ideella 

engagemang. Utan er skulle inte denna undersökning kunnat genomföras.  

Två viktiga personer har varit Gordana Gedin och Filip Gedin som under processens gång har stöttat och 

uppmuntrat oss till att fortsätta skriva även i jobbiga tider. Tack till er! 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Karin Winroth som hela tiden har lett oss in på rätt väg 

och funnits till hands genom hela processen.  

 

Trevlig läsning,  

Nina Lund & Julia Eriksson 

15 januari 2015, Södertörns Högskola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Ideellt engagemang innebär att man utför arbetsuppgifter utan att få någon ekonomisk ersättning för det. 

Intresset för detta ideella engagemang i ideella organisationer växer och de främsta anledningarna till 

detta är att göra nytta för andra människor, utöva sina intressen och bidra till organisationen.  

Syftet med studien är att undersöka vad det är som motiverar individer att engagera sig ideellt, denna 

studie avgränsar sig till hjälporganisationer. För att kunna besvara frågeställningen har fyra olika teorier 

använts vilka är de mest grundläggande inom området motivation. Dessa är Maslows behovshierarki, 

Hertzbergs tvåfaktorteori, Self Determination theory och The Gift. 

I undersökningen har tolv ideellt engagerade individer inom hjälporganisationer intervjuats. Studien är 

en kvalitativ undersökning där semistrukturerade intervjuer har använts. 

Slutsatserna i undersökningen har visat att det finns fyra framstående motivationsfaktorer till varför 

individer engagerar sig ideellt och dessa är bidra och göra skillnad, uppskattning, personlig utveckling 

och erfarenhet samt den sociala omgivningen. 

 

Nyckelord: Ideellt engagemang, motivation, hjälporganisation, oavlönat arbete 

  



Abstract 

Volunteering involves performing tasks without receiving any compensation for it. Interest in this 

idealistic commitment to non-profit organizations is growing and the primary reasons for this is to help 

other people, pursue their interests and contribute to the organization. 

The purpose of the study is to examine what it is that motivates individuals to commit to non-profit 

organizations. This study will only examine aid organizations. In order to answer the question four 

different theories have been used and these are the most fundamental theories in this field. These 

theories are Maslow's hierarchy of needs, Hertzberg's two-factor theory, Self-Determination Theory and 

The Gift. In this study twelve volunteers, dedicated individuals within aid organizations, have been 

interviewed. The study is a qualitative study in which semi-structured interviews were used. 

The findings of the study have shown that there are four prominent motivational factors why individuals 

engage in non-profit organizations. These four factors are the following; contributing and making a 

difference, appreciation, personal development and experience and the social environment. 
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1. INLEDNING 

I detta introduktionsavsnitt kommer det att presenteras bakgrund och problematisering som sedan styrs 

vidare till syfte, frågeställning och avgränsning. 

 

1.1 Bakgrund och problematisering 

En ideell organisation definieras som en sammanslutning vars uppgift är att främja medlemmarnas 

gemensamma ideella strävanden och inte primärt arbeta för sina ekonomiska intressen 

(Nationalencyklopedin 2014). 

Att engagera sig ideellt innebär att man utför arbetsuppgifter utan att få någon ekonomisk ersättning för 

det. Detta går att jämföra med att hjälpa människor i nöd genom att vara engagerad i en humanitär 

hjälporganisation, mot att engagera sig i en bostadsrättsförening för egen vinning skull. Det finns ingen 

tydlig koppling till särintresse eller egenvinning i en humanitär hjälporganisation. De främsta 

anledningarna till att människor börjar engagera sig ideellt är för att dem vill bidra till organisationen, 

göra nytta för andra människor samt utöva sina intressen (Svedberg et al. 2010). 

“Frivillighet innebär långsiktiga, planerade, socialt främjande beteende som gynnar främlingar och 

oftast förekommer i en organisatorisk miljö” (Penner 2002 s.447). 

Penner menar att det sällan tyckts vara så att ideellt engagerade individer gör något osjälviskt för någon 

annan utan att dem i själva verket strävar efter en tydlig motprestation och förväntar sig egen vinning. 

Det finns olika typer av självförverkligande som ett av de främre motiven till att en individ engagerar sig 

ideellt.  

Intresset för ideella organisationer växer och allt fler människor väljer att engagera sig ideellt världen 

över inom dessa organisationer. Quid Pro Quo-principen innebär att man får vad man ger och om ideellt 

engagerade individer inom ideella organisationer arbetar oavlönat innebär det att dem upplever sig få 

någonting annat värdefullt tillbaka (McCandless et al. 2012). 

I forskningen är det vanligt att dela in motivation i inre respektive yttre faktorer (Herzberg 1968). De 

inre motivationsfaktorerna skapar individen själv, inifrån och innebär att individen utför uppgiften för 

att den personligen är motiverad och vill det. Exempel på inre motivationsfaktorer är ökat ansvar, 

erkännande och uppmärksamhet. Detta kan i sin tur bero på att individen vill prestera för att utvecklas 

och att detta beteende, som styrs inifrån, i sig är nog tillfredsställande. De yttre motivationsfaktorerna 

skapas och står utanför individens kontroll. Exempel på dessa är provision, lön och befordran. Detta 
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innebär att individen kan reagera på dessa yttre motivationsfaktorer, men inte själv direkt styra över 

dem. 

År 2011 sammanställde Statistiska Centralbyrån statistik om det civila samhället i en rapport i uppdrag 

av Regeringskansliet (Statistiska Centralbyrån 2011). I rapporten kan man läsa om medborgarnas 

ideella, frivilliga och informella insatser samt en redovisning om människors oavlönade engagemang 

utanför arbetslivet. I rapporten kan man utläsa att man år 2009 uppskattade att närmare 48 % av 

Sveriges befolkning engagerade sig ideellt. Vidare redovisas i studien att 15 % av dessa 48 % har valt att 

engagera sig i hjälporganisationer. 

Två olika forskare har ett synsätt där de menar att individers beteende motiveras av dess olika behov och 

mål (Clary & Snyder 1991; Snyder 1993). De menar att om man arbetar ideellt så måste individen 

engagera sig i det valda beteendet då denna vill uppnå ett eller flera mål och behov som man har. 

 

1.2 Frågeställning 

Vad är det som motiverar individer att engagera sig ideellt? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vad det är som motiverar individer att engagera sig ideellt. 

 

1.4 Avgränsningar 

Undersökningen kommer att avgränsas till hjälporganisationer, en organisation där man avser att hjälpa 

människor i kris. Denna hjälp kan vara allt från att hjälpa flyktingar att hitta sina släktingar till att bidra 

med till exempel mediciner till drabbade områden i olika länder. 
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1.5 Definition av motivation  

För att kunna bedriva forskning krävs klara definitioner på de termer och områden som studeras. En 

definition som förekommer av vad motivation är beskrivs av Bernard Weiner och Robert E. Franken. De 

menar att motivation är de faktorer som väcker, kanaliserar och bevarar ett visst beteende hos en individ 

gentemot ett givet mål (Weiner 1992, Franken 2002). 
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2. METOD 

I detta avsnitt kommer det att presenteras hur forskarna har gått tillväga för att samla in det material 

som framkommer i undersökningen. 

 

2.1 Metodval 

Val av forskningsmetod är centralt när ett område ska studeras. För frågeställningar som inbegriper 

känslor, motivation etc. är det viktigt att välja en forskningsmetod som möjliggör datainsamling av 

denna typ av information (Denscombe 2009). Då studien syftar till att undersöka vad det är som 

motiverar individer att arbeta ideellt är det lämpligast att använda metoder som ger utrymme för tankar 

och känslor. 

Undersökningen har utgått ifrån en kvalitativ metod, en metod där man vanligtvis inte lägger tyngden på 

siffror utan på ord, vid insamling och analys av data (Bryman & Bell 2010). Det är även vanligt att 

urvalet består av relativt få människor eller situationer i en kvalitativ undersökning vilket benämns som 

”small is beautiful” (Denscombe 2009). Då denna studie syftar till att undersöka vad som motiverar 

individer att engagera sig ideellt så har respondenterna fått beskriva sina känslor och tankar öppet om 

detta vilket ger en djupare inblick i varför människor engagerar sig ideellt. 

Det finns flera olika intervjuformer inom kvalitativ forskning. I denna undersökning har 

semistrukturerade intervjuer använts för att respondenterna skulle kunna beskriva sina tankar, utveckla 

sina idéer och tala utförligare för att få en bättre förståelse för respondenternas ideella engagemang 

(Denscombe 2009). I dessa semistrukturerade intervjuer är svaren öppna och betoningen ligger på 

respondenterna som här utvecklar sina synpunkter. Frågorna är förutbestämda av författarna innan 

intervjuerna (se bilaga 1).  

Det finns tre olika sätt att koppla samman teori och empiri inom forskningen. Dessa olika sätt är 

deduktivt, induktivt och abduktivt (Bryman & Bell 2010). Vid ett deduktivt synsätt utgår forskaren ifrån 

teori vilket leder till observationer som ger ett resultat. Till skillnad från det deduktiva synsättet utgår 

forskaren vid ett induktivt synsätt från observationer och resultat och härleder sedan detta till teori. Ett 

abduktivt synsätt är en blandning av det induktiva och det deduktiva synsättet. Här pendlar forskaren 

mellan empiri och teori för att komma fram till en förståelse för det insamlade materialet. I den här 

undersökningen utgår forskarna från ett abduktivt synsätt. 
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2.2 Urval 

Urvalet begränsades till tre olika hjälporganisationer vilka är bland de främsta hjälporganisationerna vid 

humanitära krissituationer i världen. De tre hjälporganisationer som valdes ut var Röda Korset, Läkare 

Utan Gränser och Unicef. För att kunna välja ut ideella organisationer som var lämpliga så har 

författarna utgått ifrån tre kriterier. Det första kriteriet är att dessa ska vara hjälporganisationer. Det 

andra kriteriet är att dessa ska ha frivilliggrupper och vara verksamma i Sverige. Det tredje och slutliga 

kriteriet är att de som är frivilliga inom hjälporganisationerna ska vara aktiva minst en gång i veckan. De 

två första kriterierna valdes ut då dessa är relevanta för studien och befinner sig inom undersökningens 

avgränsning. Det tredje och sista kriteriet valdes ut för att detta anses bidra till relevant datainsamling då 

studien syftar till att undersöka vad det är som motiverar ideellt engagerade individer.  

Detta är ett subjektivt urval då författarna har handplockat tre av de största hjälporganisationerna i 

Sverige, då dem anser att dessa kommer att bidra med värdefull empiri till forskningsstudien 

(Denscombe 2009). För att få ett brett urval så har respondenter med skiftande bakgrund, olika 

åldersspann och olika sysselsättningar valts ut då olika respondenter tolkar och upplever sin sociala 

miljö och verklighet olika vilket i sin tur kommer leda till att forskarna kommer att få olika svar från 

dem valda respondenterna (Bryman & Bell 2010). 

 

2.2.1 Val av intervjupersoner 

Urvalet av respondenter har gjorts genom tre urval. Dessa är snöbollsurval, bekvämlighetsurval och 

subjektivt urval (Bryman & Bell 2010). Intervjupersonerna som har valts ut är frivilliga individer i 

hjälporganisationer med olika bakgrund, sysselsättningar och olika åldersspann. Samtliga respondenter 

är aktiva minst en gång i veckan i en av de tre utvalda hjälporganisationerna. 

De första respondenterna som kontaktades var fyra individer från Röda Korset. Författarna kontaktade 

ledaren för frivilliggruppen, som blev tillfrågad om att bli intervjuad och vilken i sin tur skickade vidare 

dem till tre andra respondenter. Det första urvalet är ett subjektivt urval och det andra urvalet är ett 

snöbollsurval (Bryman & Bell 2010). 

Författarna kontaktade sedan frivilligsamordnaren för UNICEF vilken i sin tur skickade vidare 

författarna till en frivilligledare inom organisationen. Denna hänvisade till ytterligare fyra respondenter 

vilka sedan kontaktades av författarna. Detta urval är alltså ett snöbollsurval (Bryman & Bell 2010). 



 

6 

 

Författarna kontaktade sedan Läkare Utan Gränser där det fanns en kontaktperson som de hade blivit 

rekommenderad av en vän. Detta i sig är ett bekvämlighetsurval (Bryman & Bell 2010). 

Kontaktpersonen skickade författarna vidare till en frivilligledare inom organisationen vilken i sin tur 

tillfrågade dem som engagerar sig frivilligt. Detta urval är ett snöbollsurval. 

 

2.3 Genomförande 

Författarna började med att välja ut de ideella organisationer vilka dem tyckte var intressanta och valet 

av inriktning blev slutligen hjälporganisationer. De valda organisationerna kontaktades sedan via telefon 

av författarna där dem blev tillfrågade om det fanns någon möjlighet att intervjua frivilliga inom 

organisationen. Efter telefonsamtal till de organisationer som tackade ja, skickades ett mail ut där 

författarna presenterade sig själva, vad undersökningen handlade om, hur många respondenter som 

behövdes samt varför författarna ville intervjua respondenter i just den ideella organisationen. 

När mail nått ut till de som var frivilligledare inom de valda organisationerna kontaktade dessa i sin tur 

frivilliga som passade in på de kriterier som författarna efterfrågade i undersökningen. När 

frivilligledaren hade fått kontakt med respondenter som passade in i urvalet så bokades ett möte in med 

varje enskild individ via mail och författarna genomförde sedan intervjuerna vid ett personligt möte. 

Valet av plats för intervjun baserades på var respondenten hade möjlighet att träffas för någonstans 

vilket i sin tur skapade en öppen och avspänd miljö för intervjun. 

Intervjuerna spelades in för att ge respondenterna all uppmärksamhet under själva samtalet samt för att 

säkerställa det material som samlades in. Respondenterna blev redan innan intervjun tillfrågade om dem 

godkände detta och informerades även om att de när som helst under inspelningen hade rätt att avbryta 

intervjun.  

 

2.4 Tillförlitlighet 

Det som forskare menar med tillförlitlighet är att det resultat som de får ut vid första mätningen ska vara 

tillräckligt trovärdigt, vilket innebär att om man skulle göra om mätningen så skulle detta ge samma 

resultat (Denscombe 2009). 

Valet av att använda sig av en kvalitativ metod är att denna form är inriktad mot analys av intervjuer 

med öppna svar jämfört med den kvantitativa metoden där fokus ligger mot analys av siffror. För att 

bedöma kvalitativa undersökningar tittar man på fyra olika kriterier, tillförlitlighet, överförbarhet, 
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pålitlighet samt möjligheten att styrka och bekräfta (Bryman & Bell 2010). 

Genom att välja semi-strukturerade intervjuer styrde eller begränsade inte intervjuaren respondentens 

svar vilket ger respondenten möjlighet att utveckla sina svar och då vara mer öppen (Denscombe 2009). 

Genom att spela in intervjun och sedan transkribera det inspelade materialet möjliggjorde detta att 

författarna kunde få mer tillförlitlig data då risken för att intervjuaren missar data på grund av stress är 

stor. Risken minskar betydligt när möjlighet till att lyssna på intervjun vid upprepade tillfällen finns. 

Författarna har även eftersträvat att vara neutrala då dem inte vill riskera att studien vinklas eller att 

personliga känslor ska påverka resultatet (Bryman & Bell 2010). 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

I detta avsnitt kommer de teorier som har legat till grund för det insamlade materialet att presenteras. 

 

3.1 Maslows Behovshierarki 

Abraham Maslow presenterade 1954 en behovshierarki för att kunna förstå mänskligt beteende och den 

enskildes behov. Det han ville visa med teorin är vad individer har för drivkrafter och vad som är viktigt 

för individen (Medcalf et al. 2013). 

Maslow presenterar sin teori i form av en behovstrappa, vilken är formad som en pyramid och består av 

fem olika behovsnivåer. Här strävar individen efter att uppnå högsta tillfredsställelse inom de olika 

nivåerna (Medcalf et al. 2013). 

 

 

Figur 1: Maslow’s Hierarchy of Needs (Medcalf et al. 2013 s.1325) 
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Den första behovsnivån nedifrån är den fysiologiska nivån vilken är den mest grundläggande nivån som 

avser människans överlevnad som till exempel mat och vatten. 

Individen flyttar sig hela tiden upp till nästa nivå då den söker ny tillfredsställelse. Nästa nivå är 

säkerhet som blir relevant när de fysiologiska behoven är fulländade. Här handlar det om att lägga större 

fokus på att känna trygghet i sin vardag vilket anses vara ett av de starkaste grundläggande behoven som 

vi individer känner. 

Den tredje nivån i behovstrappan är den sociala nivån. Maslow menar själv att när man har uppnått 

denna nivå gör individen allt i sin makt för att inte känna ensamhet och utanförskap. Denna gör även allt 

för att känna samhörighet och kärlek. 

Den fjärde nivån är självkänsla och här förklarar Maslow att individen vill känna sig självsäker. Denna 

nivå är viktig då det är viktigt för individen att känna respekt från andra vilket gör att individen kan 

bygga upp sin självsäkerhet för att få en bättre självkänsla. Detta leder i sin tur till mänsklig 

uppskattning. 

När man känner att det fjärde behovet är tillfredsställt leder det in på den femte och sista nivån där 

individen ska känna självförverkligande, vilket är ett behov om att förverkliga sig själv. Här menar 

Maslow att individer ska göra det som dem är menade att göra. 

Då individer har individuella behov är det viktigt att ha i åtanke att alla individer är olika. Det som är 

tillfredsställande för en individ kanske inte är det för en annan. 

Kritik mot Maslows teori förekommer där forskare anser att denna har flera olika svagheter. De menar 

att han utvecklade sin teori utifrån sin egen bakgrund och hans kliniska psykologi (Abrahamsson & 

Andersen 2007). De menar även att denna teori inte har någon bakomliggande tanke på arbetslivet. Den 

mest framhävande kritiken är den om behovshierarkin och hur denna är uppbyggd. Kritikerna menar att 

det rör sig om tre olika behovskategorier snarare än fem som Maslow förespråkar. Då Maslow 

förespråkar att individen uppnår ett behov i taget menar kritikerna att det är mer sannolikt att flera behov 

förekommer samtidigt. 

 

3.2 Herzbergs tvåfaktorteori 

Under 1959 publicerades Frederick Herzbergs utveckling av en motivationsteori kallad tvåfaktorteorin 

(Herzberg 1968). Det som Herzberg kom fram till var att tillfredsställelse och missnöje med arbetet 
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berodde på två olika faktorer; motivationsfaktorer och hygienfaktorer. Motivationsfaktorerna står för 

tillfredsställelse och hygienfaktorerna står för missnöje och följer nedan: 

Tabell 1: Herzbergs sex motivationsfaktorer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2: Herzbergs åtta hygienfaktorer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestationer 

Tillfredsställelse i att genomföra ett arbete, att lösa problem, att se resultat av 

sitt arbete. 

Erkännande För väl utfört arbete i motsats till en generell känsla av att ha blivit prissatt. 

Arbetet i sig 

självt Intressant, varierande, skapande och dylikt. 

Ansvar 

Kontroll över sin egen arbetssituation, att ta på sig ansvaret för hur andra utför 

arbetet. 

Befordran 

Konkreta tillfällen då man blivit tilldelad högre formell status i organisationen, 

fått en högre ställning. 

Växt 

Inlärning av nya färdigheter med större befordringsmöjligheter och möjligheter 

för vidare växt. 

 

Organisationens 

politik och 

administration 

Gäller organisationer i dess helhet i motsats till förhållandet mellan över- 

och underordnade. 

Ledaren 

Om han eller hon har yrkeskompetens, är rättvis, villig att lära ut och 

delegera. 

Arbetsförhållanden 

Gäller de rent fysiska arbetsförhållandena som värme, ljus, buller, drag, 

platsens utformning och arbetsbelastning. 

Mellanmänskliga 

förhållanden Förhållandet mellan kollegor och mellan ledare och underordnade. 

Ekonomisk 

ersättning Lön och andra ekonomiska belöningar. 

Status Inte främst formell status, utan statussymboler. 

Trygghet i arbetet 

Objektiva tecken på trygghet som tjänstetid, att företaget är solitt, skydd 

mot uppsägning m.m. 

Privatlivet Trivseln i arbetet påverkas till exempel av problem i hemmet. 
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Herzberg menar att trots att det är två olika faktorer som påverkar den anställdas missnöje och 

tillfredsställelse med arbetet så är dessa inte varandras motsatser (Herzberg 1968). Istället menar 

Herzberg att motsatsen till missnöje med arbetet är “inget missnöje med arbetet” och motsatsen till 

tillfredsställelse i arbetet är “ingen tillfredsställelse i arbetet”. Motivation skapar tillfredsställelse när 

denna finns och när en anställd till exempel får större ansvar eller en befordran leder detta till 

motivation. Om någon av motivationsfaktorerna exkluderas, som till exempel erkännandet och ansvaret, 

skapar inte detta missnöje, utan istället skapas icke-motivation, alltså lägre motivation. 

När hygienfaktorer som till exempel lönen och tryggheten på arbetet uppfylls leder inte detta till 

motivation då en hygienfaktor aldrig kan skapa motivation (Herzberg 1968). Istället leder 

hygienfaktorerna till missnöje om de inte uppfylls och till icke-missnöje om de uppfylls. 

Herzbergs tvåfaktorteori har blivit kritiserad. Bland annat har indelningen av några faktorer kritiserats 

hårt som till exempel lön, både som motivations- och hygienfaktor, om lön verkligen är motiverande 

eller ej (Abrahamsson & Andersen 2007). Dessutom har undersökningar visat att vissa människor ser 

hygienfaktorerna som motiverande vilka kan leda till motivation. 

 

3.3 Self-Determination Theory 

Följande teori har växt fram av Edward Deci and Richard Ryan vilken belyser motivation och forskarna 

menar följande: 

’’Self Determination Theory undersöker i vilken utsträckning en persons beteende är driven och 

självbestämd. När människor tillgodoser sina grundläggande behov, tenderar de att ha högre 

prestationsnivåer, hälsa och välbefinnande, jämfört med när man inte uppfyller sina grundläggande 

behov’’ (Miles 2012) 

Denna teori lägger sin större vikt vid att ta hänsyn till autonom motivation och kontrollerad motivation. 

Dessa två är även de centrala delarna av teorin. 

Autonom motivation är relaterad till den inre motivationen och här menar forskarna att en individ 

handlar efter den känsla som den känner. Denna känsla ska inte vara tvingande utan ska kännas frivillig 

som till exempel att individen gör något denne tycker är kul och givande. 

Kontrollerad motivation är relaterad till yttre motivation och här menar man att individen handlar efter 

övertalning vilket innebär att  denna motivation mer tvingande. Dessa två delar tillsammans blir en 
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motsats till att individen känner sig omotiverad och därmed saknar vilja samt motivation (Gagne & Deci 

2005). 

 

 

 

Figur 2: Self-Determination theory ( agn  & Deci 2005 s.336) 

 

Omotiverad:  

Här handlar det om att individen i sig är omotiverad vilket leder till att individen inte gör något som 

denna vill. Detta leder till att varken de yttre eller de inre motivationsfaktorerna påverkas. 

Den yttre motivationen har olika grader av självbestämmande som varierar. De fyra olika 

motivationsfaserna delas in i individen och beteende. 

Individen: 

Yttre motivation; här ser man till individens belöning och bestraffning. 
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Introjicerad motivation; här gör individen något för att dennes omgivning tycker att man ska göra detta 

samt att individen kan känna igen sig i dessa individer. 

Beteende: 

Identifierad motivation; här spelar individens mål och värderingar roll för hur man beter sig. 

Integrerad motivation; här vet inte individen varför den beter sig på ett visst sätt, men här 

överensstämmer individens mål och värderingar med varandra. 

Inre motivation:  

Denna form av motivation är självbestämmande. 

Det har förts kritik mot SDT-teorin och denna beskriver hur teorin väljer att lägga fokus på de positiva 

och ljusa delarna av livet vilket kritikerna menar leder till att man inte ser det negativa i människors liv. 

Forskare menar även att kritik har påvisat att teorin inte undersöker hur behoven förändras över tid för 

en individ. Kritik riktas även mot teorin angående att det inte finns någon fri vilja då de menar att 

individers beteende orsakas av yttre faktorer (Miles 2012). 

 

3.4 The gift 

Under 1925 utkom Marcel Mauss med boken “essai sur le don” (“the gift”) där han analyserade utbyte 

av gåvor i det primitiva samhället (Nationalencyklopedin 2014). Han påvisade även att gåvans karaktär 

som ett “totalt socialt faktum”, det vill säga där inte endast ekonomiska faktorer spelar in, har betydande 

moraliska, sociala och kosmologiska dimensioner. Mauss var en fransk sociolog samt antropolog och 

står intellektuellt och organisatoriskt som den moderna antropologins grundare i Frankrike. Han anses 

även vara den inspiratör som betydde mest för bland annat Claude Lévi-Strauss som var en antropolog 

och filosof.  

Mauss kom fram till tre grundläggande regler när han studerade gåvoutbytet mellan kulturella och enkla 

dimensioner (Mauss 2002). 

 Det är din plikt att ge gåvor 

 Det är din plikt att ta emot gåvor 

 Det är din plikt att ge en motgåva 
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Mauss menar att det inte är gåvan i sig som är viktig utan transaktionen av gåvan (Mauss 2002). Han 

menar att om du blir erbjuden en gåva är det din plikt att ta emot denna. När detta sker är mottagaren 

automatiskt och omedelbart i skuld till givaren. Om mottagaren inte ger en motgåva förlorar denna 

status och kan ses som en sämre individ. Om givaren ger en gåva, vilken denna vet är för stor för 

mottagaren att ge tillbaka, ökar givarens status och kan ses som en bättre individ. Om mottagaren är 

medveten om att denna inte kan ge tillbaka en lika stor motgåva bör denna inte ta emot gåvan från 

givaren enligt teorin om “The  ift”. 

Han menar även att gåvoutbytet är en oändlig process där mottagaren och givaren är sammankopplade 

då det som först kan verka som en osjälvisk och vänlig handling egentligen sker på grund av att någon i 

processen måste ge en motgåva. 

Viss kritik har riktats mot Marcel Mauss teori om ’’The  ift’. Två kritiker till teorin är Jacques Derrida 

och George Bataille vilka menar att betydelsen för den som ger och själva gåvan i sig saknar en viss 

ontologi (Olson 2002). De menar att när man ger någonting betyder inte detta nödvändigtvis att ett 

utbyte måste ske. Det måste inte heller finnas något behov bland dem inblandade parterna att känna 

någon form av förpliktelse mot varandra. 

 

3.5 Tillämpning av teori vid analys 

I analysavsnittet har delar av teorierna använts vilka presenteras nedan. Maslows behovshierarki är 

nödvändig att ha med som teoretisk referensram då det är en av de mest grundläggande teorierna inom 

området motivation. Denna teori är relevant att ha med i uppsatsen då den visar hur teorierna har 

utvecklats samt för att den är relevant för undersökningens ämne. Analysavsnittet kommer att utgå ifrån 

den tredje nivån i Maslows behovshierarki vilken är den sociala nivån. 

Herzbergs tvåfaktorteori beskriver vad det är som motiverar individer till att utföra ett arbete. Då studien 

syftar till att undersöka vad det är som motiverar individer att engagera sig ideellt kommer tre 

motivationsfaktorer och två hygienfaktorer att användas. De faktorer som har valts ut är prestation, 

växande och erkännande samt privatlivet och arbetsförhållandena. SDT kommer även att användas då 

denna anses komplettera Herzbergs tvåfaktorteori med hjälp av yttre och inre motivation, introjicerad 

samt integrerad motivation. 
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The gift beskriver utbytet av gåvor och denna teori har en särskild betydelse då undersökningen syftar 

till att studera varför individer arbetar ideellt, alltså ge något av sig själv utan att uttrycka viljan av att få 

någonting tillbaka.  
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4. EMPIRI & ANALYS 

I detta avsnitt presenteras det material som har framkommit av intervjuerna och redovisas i nio följande 

kategorier, för att sedan knytas ihop med valda teorier. 

 

4.1 Presentation av hjälporganisationer 

 

4.1.1 Röda Korset 

1863 grundades Röda Korset av Henry Dunant vilken skulle komma att bli en av världens främsta 

humanitära hjälporganisationer (Röda Korset 2014). Röda Korset är känt för sina vita bussar som 

räddade många sjuka och skadade människor under andra världskriget i en stor hjälpinsats.  

Röda Korset har idag hjälporganisationer i 189 olika länder i världen och från början var syftet att 

utbilda frivilliga att ta hand om sjuka samt sårade människor i krig (Röda Korset 2014). I Sverige har 

Röda Korset idag 1 000 lokala kretsar där totalt 32 000 frivilliga arbetar oavlönat. Dessa hjälper bland 

annat till med att återförena splittrade familjer, hjälpa till med språk och läxor samt hjälpa papperslösa 

att få tillgång till vård. 

 

4.1.2 UNICEF 

UNICEF grundades 1946 och har sedan dess utvecklat fältkontor med långsiktiga utvecklingsprogram 

och katastrofberedskap i 155 länder runt om i världen (UNICEF 2014). I de länder som man anser 

räknas till de rikare länderna finns UNICEF representerat, men där benämner man det som en 

nationalkommitté. UNICEF Sverige är en ideell organisation samt en av de 36 olika nationalkommittéer 

som finns världen över. 

Inom UNICEF Sverige finns det trettio frivilliggrupper fördelat på olika platser runt om i landet 

(UNICEF 2014).  De frivilliga har till uppgift att sprida kunskap om barns rättigheter samt samla in 

pengar till det internationella utvecklingsprojekt som UNICEF arbetar för. 
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4.1.3 Läkare Utan Gränser 

Läkare Utan Gränser grundades 1971 och har sedan dess varit en medicinsk humanitär organisation där 

de hjälper människor i krig, kriser och andra katastrofer (Läkare Utan Gränser 2014). Arbetet sträcker 

sig runt om i världen och organisationen är aktiv i 70 länder. 

Läkare Utan Gränser fick år 1999 ta emot Nobelpriset och på hemsidan kan man läsa följande: 

’’Prispengarna valde vi att använda till Accesskampanjen - vårt arbete för att alla människor ska få 

tillgång till de läkemedel de behöver för att överleva’’ (Läkare Utan Gränser 2014). 

Läkare Utan Gränser arbetar mycket med frivilliga i olika delar av Sverige och på deras 

Stockholmskontor arbetar upp till 80 frivilliga oavlönat med att samla in pengar och informera. Dessa 

bidrar med viktig hjälp för organisationen så att pengar i stället kan läggas på det som organisationen 

ämnar göra, att rädda liv. 

 

4.2 Presentation av intervjupersoner 

Lin: Är aktiv fem timmar i veckan och är frivilligledare och arbetar som integrationssamordnare.  

Emelie: Är aktiv en gång i veckan och arbetar heltid som förskolelärare, är ambassadör i 

frivilliggruppen, hjälper till på event och är ute och sprider information om hjälporganisationens 

budskap. 

Hamda: Är aktiv en gång i veckan inom en frivilliggrupp för flyktingar och studerar fred och 

utveckling. 

Josefin: Är aktiv en gång i veckan inom en frivilliggrupp för flyktingar och studerar fred och 

utveckling.  

Sofia: Är aktiv fem gånger i veckan inom en frivilliggrupp, studerar och är kontaktperson för 

frivilliggruppen i Stockholm. 

Alva: Är aktiv tre gånger i veckan, inom en frivilliggrupp, studerar samhällsprogrammet, är ambassadör 

i frivilliggruppen, hjälper till på event och är ute och sprider information om hjälporganisationens 

budskap. 
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Birgitta: Är aktiv en gång i veckan och är pensionär, är ambassadör i frivilliggruppen, hjälper till på 

event och är ute och sprider information om hjälporganisationens budskap. 

Emelie: Är aktiv en gång i veckan inom en frivilliggrupp för flyktingar och studerar statsvetenskap och 

globala studier.  

Carl: Är aktiv två dagar i veckan, är pensionär och arbetar med att ta hand om åtaganden som är 

relaterade till hjälporganisationen, har varit engagerad inom organisationen i sex år. 

Jelka: Är aktiv två gånger i veckan inom en frivilliggrupp och är pensionär och arbetar med att ta hand 

om åtaganden som är relaterade till hjälporganisationen. 

Elisabeth: Är aktiv fyra timmar i veckan inom en frivilliggrupp, är pensionär och arbetar med att ta 

hand om åtaganden som är relaterade till hjälporganisationen. Har varit engagerad inom organisationen i 

åtta år.  

Matilda: Är aktiv fem gånger i veckan inom en frivilliggrupp och arbetar med att ta hand om åtaganden 

som är relaterade till hjälporganisationen. 

De tillfrågade respondenterna har skiftande åldrar mellan 17- 27 och 62-73 år och varierande 

sysselsättningar som student, heltidsanställd på annan plats och pensionär. Flertalet av respondenterna 

har tidigare studerat eller studerar idag någon form av närliggande ämne. Tiden som respondenterna 

lägger ner på sitt ideella engagemang varierar från en gång i veckan till fem gånger i veckan. 

Respondenterna har varierande former av uppgifter inom den hjälporganisation som dem är engagerade 

inom. Det ideella engagemanget varierar från att vara ambassadör för organisationen, där de är ute och 

sprider information, budskap och är med på event, till att vara frivilligledare och ta större ansvar. Det 

finns även dem som reser iväg och är frivilliga i andra länder. Hur länge man har varit engagerad 

varierar, från de som precis har börjat till dem som har varit aktiva i upp till åtta år. 
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Tabell 3: Presentation av intervjupersoner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Motivationsfaktorer 

I detta avsnitt kommer empiri och analys att redovisas i tre delar för att underlätta för läsaren. 

Författarna har efter det insamlade materialet kodat fram de vanligaste orden som har använts flest 

gånger av dem intervjuade respondenterna för att beskriva vad det är som motiverar dem att engagera 

sig ideellt. Genom att göra detta har dessa ord sammanställts i nio olika motivationsfaktorer vilka 

beskrivs nedan. 

 

4.4 Intresset för hjälporganisationer, seriös organisation, bidra och göra skillnad 

 

4.4.1 Intresse för hjälporganisation 

En av de största anledningarna till valet av att engagera sig ideellt är intresset för att hjälpa människor. 

De tillfrågade förklarar att dem engagerar sig ideellt för att de känner att dem har tid med det och att det 
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är för en bra sak. Respondenterna berättar att de har valt en hjälporganisation som matchar deras mål 

och värderingar. Pensionären Birgitta förklarar varför hon engagerar sig ideellt: 

”Jag väljer att engagera mig i en organisation som jag känner att jag kan sympatisera med och som gör 

nytta i sin tur. Det är ju det som är syftet” 

 

Respondenterna som studerar läser ämnen vilka kan relateras till det ideella som till exempel 

statsvetenskap, fred och utveckling samt internationella relationer. Anledningen till att de engagerar sig 

frivilligt är för att det ger dem möjlighet att kombinera sitt intresse för området samt möjlighet att kunna 

hjälpa till och bidra. 

 

Alva som studerar beskriver att som student kan man inte bidra med pengar, då man som studerande inte 

har denna ekonomiska möjlighet. Däremot kan man istället ge lite av sin tid. Denna tid som man ger 

leder till att man kan hjälpa någon och då blir det betydelsefull tid för en själv vilket gör att man känner 

att man gör något bra. 

 

Gemensamt för respondenterna är att det krävs frivilliga som engagerar sig för att hjälporganisationerna 

ska kunna gå runt och detta kan sammanfattas av pensionären Jelka; 

’’Jag bidrar med något och håller kostnaden nere för själva organisationen så att de pengar som 

kommer in går till det ändamål som organisationen avser att hjälpa’’ 

 

4.4.2 Seriös organisation 

En annan anledning till att respondenterna engagerar sig ideellt är att deras värderingar matchar 

organisationens. De menar att om människor väljer att komma dit och samtidigt förvänta sig någon form 

av ersättning kommer dem att göra ett sämre arbete då individens värderingar inte stämmer överens med 

organisationens.  

Det förklaras även att det är viktigt att organisationen som dem tillfrågade valde att engagera sig för 

hade samma mål och ideal som dem själva. Flera av respondenterna berättar att de kom dit för att bland 

annat hjälpa människor i kris och även om det inte går att göra detta kortsiktigt i många fall är det då 

viktigt att ha ett mål som är värt att kämpa för. 
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Emilie, som utöver sitt heltidsarbete, engagerar sig ideellt förklarar;  

“Att det är som en helhet, träffa människor som brinner för samma sak och att man kan nå ett 

gemensamt mål, att man känner att alla är på väg mot samma riktning, det finns ingen som motarbetar 

det’’ 

 

Elisabeth, som är pensionär, förklarar att organisationens oberoende är en viktig faktor som spelar roll i 

valet av vilken organisation man engagerar sig i;  

“Bortsett ifrån det här franska ursprunget är det andra viktiga saker som har gjort att jag har valt just 

Läkare Utan Gränser och anledningen till detta är att dem är helt oberoende. Det finns ingen politisk 

osäkerhet, inget religiöst och dem är helt oberoende ekonomiskt då det är viktigt att dem är fria att 

agera och att kunna vara där det finns bäst och störst behov av dem. De behöver inte heller fråga om 

råd först av någon instans då de ska kunna komma iväg snabbt.” 

 

4.4.3 Bidra & göra skillnad  

En tredje anledning till att respondenterna engagerar sig ideellt beror på deras vilja att bidra till 

samhället och göra skillnad i form av något som är meningsfullt för människor. Josefin, student, berättar 

att hon engagerar sig ideellt för att hon vill göra någonting bra för samhället och att hon känner ett gott 

samvete av att göra det. Flertalet av pensionärerna berättar även att de engagerar sig ideellt för att dem 

vill göra något vettigt och känna sig nyttiga, medan studenterna gör detta för att få erfarenhet och 

kunskap inför framtiden. 

Hamda beskriver sin livshistoria som en stor bidragande faktor till att engagera sig ideellt; 

 

’’Jag själv kom till Sverige för tio år sedan och då fick jag och min familj hjälp, utan den hjälpen skulle 

vi aldrig kunnat komma hit. De som hjälpte mamma var frivilliga från Röda Korset som hon senare har 

berättat för mig och då tänkte jag att nu är det min tur att ge tillbaka någonting som jag har fått ’’ 

 

Elisabeth som varit ideellt engagerad i åtta år berättar om en annan faktor till varför hon engagerar sig 

ideellt. Hon förklarar att hon ville dra sitt strå till stacken för att hon ville bidra och göra skillnad. 
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4.4.4 Analys av intresset för organisationen, seriös organisation, bidra och göra skillnad 

Anledningarna till att individer motiveras att engagera sig ideellt är framförallt intresset för 

hjälporganisationer, att det är en seriös organisation och att dem vill bidra och göra skillnad i samhället. 

Intresset för hjälporganisationer syftar till respondenternas intresse för människor. Flertalet förklarar att 

de inte vet varför de valde just den organisation vilken dem är engagerade inom, men att de valde en 

organisation som hade samma mål och värderingar som dem själva. Detta kan kopplas ihop med SDTs 

integrerad motivation vilken innebär att individer inte vet varför de beter sig på ett visst sätt, men att 

dem handlar utefter att individens mål och värderingar ska överensstämma med varandra (Gagné & Deci 

2005). Här kan man se att respondenterna valde en organisation de kunde sympatisera med då alla dem 

tillfrågade respondenterna kunde relatera till detta. 

Studenterna kunde relatera sin utbildning till den organisation som de är engagerade i och de ansåg även 

att det var viktigt att engagera sig ideellt bredvid sina studier. Studenterna kände även att då de inte hade 

ekonomiska resurser att bidra med ville de istället ge av sin tid. Detta kan relateras till Mauss teori om 

”The Gift” där han menar att det är en plikt att ge gåvor och en gåva i sig kan vara att man ger 

någonting, vilket i det här fallet är sin tid (Mauss 2002).  

När individer pratar om en seriös organisation syftar dessa till att dem väljer en organisation där deras 

mål och värderingar är lika. De menar att om detta inte skulle vara fallet skulle inte individerna bli lika 

motiverade. Enligt SDT kan detta kopplas ihop med integrerad motivation där individens mål och 

värderingar överensstämmer med varandra (Gagné & Deci 2005). Flertalet respondenter förklarar att 

organisationens värderingar stämmer överens med deras personliga värderingar och enligt SDT är detta 

en viktig faktor som bidrar till motivation. 

Respondenterna berättar även om att de engagerar sig ideellt för att hjälpa människor vilket får dem att 

må bra och enligt SDT kan detta kopplas ihop med inre motivation vilken är självbestämmande (Gagné 

& Deci 2005). Flertalet respondenter styrker detta genom att berätta att de har valt att engagera sig 

ideellt för att de vill. 

När individerna pratar om att bidra och göra skillnad i samhället syftar detta till deras vilja att göra 

någonting meningsfullt för människor. De förklarar att detta får dem att känna ett gott samvete vilket 

kan kopplas till inre motivation där man utför uppgiften för att man vill. De alla tillfrågade beskriver att 

de får en bättre självkänsla när de känner att dem bidrar och hjälper människor i samhället. Dessutom 

berättar en respondent att hon har valt att engagera sig ideellt tack vare sin egen bakgrund och 
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upplevelse. Detta kan kopplas samman med introjicerad motivation där en individ gör någonting för att 

den kan känna igen sig i dessa individer (Gagné & Deci 2005). Respondenten förklarar att detta var en 

av de avgörande faktorerna till att engagera sig ideellt. 

Flera respondenter nämner även att de engagerar sig ideellt för att dem vill göra någonting vettigt och 

samtidigt få en form av erfarenhet och kunskap inför framtiden. Här förklarar respondenterna att de tog 

steget att engagera sig ideellt för att öka sina möjligheter i framtiden. Detta kan kopplas ihop med en av 

Herzberg’s motivationsfaktorer vilken är den som handlar om växande och bland annat innebär 

inlärning av nya färdigheter (Herzberg 1968). Flertalet av respondenterna nämner att detta är en viktig 

faktor som motiverar dem att engagera sig ideellt. 

En av respondenterna beskriver att hennes bakgrund, då hon själv kom till Sverige för tio år sedan, 

motiverade henne att engagera sig ideellt. Hon förklarar att det nu är hennes tur att ge tillbaka någonting 

hon har fått. Enligt Mauss teori om ”The Gift” där plikten att ge en motgåva innebär att när en individ 

har fått en gåva är det dess plikt att ge en motgåva kan detta kopplas ihop med ovanstående respondents 

beskrivning (Mauss 2002). Flertalet respondenter har även påpekat att de har motiverats att börja tack 

vare att de tidigare har fått någonting i sitt liv. 

4.5 Uppskattning, den sociala omgivningen, personlig utveckling och erfarenhet 

4.5.1 Uppskattning 

Flera respondenter berättar att de mår väldigt bra och blir mycket glada av att hjälpa andra människor 

samt att detta stärker deras självkänsla. De behöver då inte ha dåligt samvete utan istället kan de med 

gott samvete känna sig lyckliga och förklarar att när de har lyckats hjälpa en person under en kris och 

nått en lösning ger detta dem ofta ett erkännande. När de ser glädjen och tacksamheten i människans 

ögon så beskriver respondenterna att de får uppskattning för sitt slitsamma arbete. Lin, 

integrationssamordnare, förklarar: 

“Det ger väldigt mycket personligen när man hittar familjemedlemmar åt en person som är här eller 

när man får höra att de ska återförenas med sin familj och det ger väldigt mycket för en själv och för 

andra såklart”  

Alva, student, berättar att ju mer man engagerar sig i organisationen ju lättare blir det att få åka med på 

en frivilligresa i framtiden. Detta menar hon är en form av uppskattning i sig i en hjälporganisation.   
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En annan student, Josefin, beskriver att det är tacksamheten som motiverar henne; 

“Jag vill ju se människan, prata med människan och försöka göra någonting och det är nog det som ger 

mig någonting att jag ser att ibland blir de ledsna för att man inte kan göra någonting, man kan inte 

hjälpa dem, men de är ju ändå tacksamma för att man sitter där och försöker. Det är nog den 

tacksamheten i ögonen, som gör att man ser på dem att de är så fruktansvärt tacksamma men samtidigt 

irriterade över att man inte kan göra någonting. Ändå är de tacksamma för att man försöker.” 

 

4.5.2 Den sociala omgivningen 

Respondenterna förklarar att en av anledningarna till att man engagerar sig ideellt beror på den sociala 

omgivningen. Här menar dem att om man bidrar samtidigt som man känner att man gör nytta och gör 

det tillsammans med andra, skapar detta en viss social tillhörighet till den ideella organisation vilken 

man engagerar sig i. Detta då dem ideellt engagerade har samma värderingar och arbetar för samma mål 

som organisationens. 

Det finns varierande åldrar inom frivilliggrupperna och här menar Carl, pensionär, att man får 

möjligheten att träffa en annan generation. Då den yngre och den äldre generationen möts leder detta till 

att man får ett större nätverk där man kan verka tillsammans. Oavsett om man studerar, arbetar heltid 

eller är pensionär menar alla respondenter att man får komma ut i samhället och göra nytta samt bidra 

med det sociala. 

 

Elisabeth menar att även hon motiveras av sin omgivning; 

 

’’Det är det här med samvaron och med de alla människorna runtomkring, att man lär känna väldigt 

mycket människor och man har samma mål i sikte och jag upplever oss som väldigt sympatiska. Det är 

ett trevligt gäng helt enkelt runtomkring och det är väldigt viktigt’’ 

 

Två av studenterna nämner även att de motiveras av sina lärare att engagera sig ideellt då studenterna 

studerar internationella frågor, fred och utveckling. Dessa två respondenter nämner även att de blir 

motiverade av varandra när dem engagerar sig.  
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På frågan om vad som är det bästa med att arbeta ideellt svarar Lin, som arbetar heltid, att: 

 

“Just det här uppdraget är ju att man verkligen får hjälpa till och nu är vi ju en väldigt bra grupp och 

det är också väldigt positivt, att vi har en bra sammanhållning så det blir kul också att komma och 

jobba ideellt.” 

Citatet ovan sammanfattar vad flertalet av dem andra respondenterna beskriver, att de får engagera sig 

tillsammans med människor som brinner för samma frågor. De menar då att det blir roligare att arbeta 

ideellt. 

 

4.5.3 Personlig utveckling och erfarenhet 

För många av respondenterna är kunskap en viktig faktor som gör att de väljer att engagera sig. 

Antingen genom att dem själva delar med sig av sin egen kunskap till organisationen, eller att de får 

kunskap genom att engagera sig i organisationen som dem sedan kan använda sig av i framtiden. Emilie 

förklarar varför hon har valt att engagera sig ideellt; 

 

’’Jag känner att i början var jag med för att man gör en bra sak, att det är kul och det känns givande 

och det gör att man känner ett gott samvete. Sedan känner man att man gör något bra inför framtiden’’ 

 

Alva, studerande, menar att det är viktigt att vara påläst för att veta vad man pratar om då detta ger ett 

bättre intryck. Hon menar att då man brinner för samma värderingar som organisationen står för är det 

viktigt att kunna vara social för att kunna sprida organisationens budskap när man är ute och informerar; 

’’Man ska vara påläst och kunna mycket, då känner man sig mycket mer motiverad varje gång man ska 

ut och arbeta frivilligt, då jag måste få dem lika engagerad som jag är. Då blir jag själv motiverad för 

jag vill övertala andra att hjälpa till och jag känner då tillfredsställelse’’ 

 

En annan student, Josefin, förklarar att hon har utvecklats till att bli avskärmad och rationell; 

 

“Man lär sig att inte reagera och man lär sig att tänka att det här är normalt, vilket man inte ska, eller 

jag vill inte tänka så men man lär sig. Man blir väldigt rationell för att man måste vara det när man 

sitter där “. 
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Hon menar här att visa känslor utåt gör det inte bättre för den utsatta människan i kris och det är just 

därför rationaliteten kommer in. Något som dem studerande och heltidsarbetande känner är av betydelse 

är att kunna säga att dem har engagerat sig ideellt, då det skapar ett bättre och mer intressant CV. Detta 

anses leda till ökade möjligheter för karriären i framtiden. Gemensamt för respondenterna är att resultat 

är viktigt för dem och att de kan se resultat gör att respondenterna känner att de utvecklas mer för att 

dem ser att deras bidragande engagemang är av betydelse. Respondenterna menar att dem inte direkt 

känner att de gör någon skillnad i stunden, men att dem faktiskt har gjort någonting som ger ett 

långsiktigt resultat. Respondenterna känner att den kunskap de har faktiskt når ut. 

 

4.5.4 Analys av uppskattning, den sociala omgivningen, personlig utveckling och erfarenhet 

Anledningarna till att individer motiveras till att engagera sig ideellt beror bland annat på 

motivationsfaktorerna uppskattning, den sociala omgivningen samt personlig utveckling och erfarenhet. 

Uppskattning syftar till att människor får ett erkännande för det ideella engagemang de utför. Flertalet 

respondenter menar att de blir mycket glada och mår bra av att hjälpa andra vilket kan kopplas ihop med 

Mauss teori om ”The Gift” där det är din plikt att ge en gåva och i detta fall är gåvan att hjälpa (Mauss 

2002). Här menar respondenterna att de mår bra av att ge vilket ger dem en bra självkänsla. En annan 

viktig faktor som motiverar människor är att de får ett erkännande för det dem gör. Flertalet 

respondenter påpekar att det är tacksamheten från den människa de har hjälpt som framförallt gör att de 

får uppskattning för det dem gör. En av Herzberg’s motivationsfaktorer är erkännande som leder till 

motivation hos individen om denna faktor uppfylls (Herzberg 1967). Flertalet respondenter menar att 

när de får uppskattning för det dem gör skapas motivation hos dem. 

Människor motiveras även av att få möjlighet till vidare växt vilken även är en av Herzbergs 

motivationsfaktorer (Herzberg 1967). En respondent berättar att ju mer man engagerar sig i dennes 

organisation, ju större möjlighet finns det att få åka på en frivilligresa. Flertalet av respondenterna 

framhäver att det är viktigt för dem att kunna få nya möjligheter inom sin hjälporganisation vilken de är 

aktiva inom. 

Många av respondenterna känner att den sociala omgivningen är viktig då de känner att dem har en 

grupp att tillhöra. Maslow beskriver det tredje steget i hans behovstrappa vilket handlar om den sociala 

nivån, att en individ gör allt för att få känna kärlek och samhörighet (Maslow 2013). Samhörighet är för 

alla respondenter viktigt då det leder till att man tillhör något och att man motiveras av den omgivning 



 

27 

 

man har runt omkring sig. Att känna social samhörighet med människor som brinner för samma 

ändamål gör att man känner att man har samma värderingar samt går mot samma mål och detta leder till 

motivation för dem. 

Människor motiveras även av sin omgivning och i det här fallet menar respondenterna att dem blir 

påverkade av omgivningen som till exempel sina lärare och vänner. Detta kan kopplas till introjicerad 

motivation där individen gör någonting för att omgivningen vill detta (Gagné & Deci 2005). Dessutom 

påpekar respondenterna att de även blir motiverade av att umgås med likasinnade individer då dem 

enligt den introjicerade motivationen förstår dessa. 

Flera respondenter anser att det ger dem erfarenhet att engagera sig ideellt och att detta leder till att de 

utvecklas. De menar att när man gör detta frivilligt är det viktigt att man går in helhjärtat, då det handlar 

om att hjälpa människor och det är då viktigt att vara påläst och verkligen kunna informera om det rätta. 

Detta kan kopplas till den inre motivationen där man anser att individer handlar efter en känsla som inte 

är tvingande utan att man vill lära sig något för att man tycker att detta är kul och givande (Gagné & 

Deci 2005). En av respondenterna ovan nämnde tidigare att det ger henne tillfredsställelse att vara påläst 

så att hon kan få nya frivilliga att bli lika engagerade som henne. Då det ger respondenterna både 

personlig utveckling och mer erfarenhet menar de på att det ger dem nya färdigheter som de kan ha 

användning av i framtiden och framförallt kunna sätta på sitt CV som en merit.   

Flera av respondenterna angav att resultat är viktiga för dem och att när de väl är på plats ger det dem 

tillfredsställelse att utföra ett arbete. Detta kan kopplas ihop med en av Herzberg’s motivationsfaktorer, 

prestation, där motivation skapas genom tillfredsställelsen i att genomföra ett arbete och även se ett 

resultat av detta (Herzberg 1968). 

Rationalitet kan även leda till att respondenterna upplever att de fått nya färdigheter och möjligheter till 

att utvecklas som personer. Detta kan kopplas samman med en av Herzbergs motivationsfaktorer, 

växande, där motivation skapas då inlärning av nya färdigheter och möjligheter för vidare växt uppfylls 

(Herzberg 1968). Dock kan det rationella leda till att man blir känslokall då man måste stänga av vissa 

känslor för att inte ryckas med när det uppkommer situationer där man lättare kan bli känslomässigt 

påverkad. 
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4.6 Tid, PR och ledning, begränsad makt 

4.6.1 Tid 

Ytterligare en anledning till att flertalet respondenter väljer att engagera sig ideellt beror på att de vill 

hjälpa till och ställa upp för den hjälporganisation som dem engagerar sig inom. En bidragande faktor 

till motivation är tiden. Flertalet av pensionärerna menar att dem har tid att engagera sig ideellt då de har 

mer fritid än studerande och heltidsarbetande. 

Flertalet av studenterna och de som arbetar heltid menar att tiden kommer vara en avgörande faktor 

vilken kommer att påverka deras ideella engagemang då familj, barn och heltidsarbete kan komma att 

uppta deras fritid senare i livet. De menar även att man inte kan vara med på allt, då vissa event ligger på 

dagtid och arbetar man då heltid på ett annat arbete så är det svårt att få tiden att räcka till. Detta kan 

leda till att man känner stress. Hamda förklarar detta nedan; 

’’Jag känner av det här med stress ibland och om man vet att man ska till den ideella organisation, som 

man är aktiv i, någon dag i veckan så kan man känna ”Ah, idag kanske jag inte hinner”, men då måste 

man bara göra det ändå för man får lära sig att balansera stressen när man vet att man gör något för 

någon annan’’ 

De som studerar och engagerar sig inom det ideella utöver sina studier menar att de gör detta frivilligt 

utan ekonomisk ersättning. De tillfrågade vill gärna fortsätta inom den ideella organisation, som de är 

engagerade i, när dem är klara med sina studier, men förklarar att de då vill bli anställda och få 

ekonomisk ersättning för sitt arbete. 

Gemensamt för alla respondenter är att de kommer att engagera sig ideellt så länge som det finns 

möjlighet, men allt handlar om hur mycket tid dem har över för att kunna göra sitt bästa. De menar att 

man går in för att göra det här helhjärtat och då vill man känna att tiden räcker till.  

 

4.6.2 PR och ledning  

Respondenterna menar att PR och ledning spelar en stor roll för motivationen i deras ideella 

engagemang. Åtta av respondenterna har påpekat att dålig PR har lett till att de inte kontaktat vissa 

ideella hjälporganisationer då man inte vill arbeta för en organisation som man inte kan lita på och 

känner att man ger sitt engagemang till, men som tar istället för att ge tillbaka. Detta leder vidare in på 

styrelsen som de menar har ett stort ansvar för att saker och ting går rätt till. Birgitta förklarar detta i 

följande citat; 
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’’Ja, det är klart om det finns illojalitet inom organisationen och de som sitter i styrelsen inte uppför sig 

leder det till att det återspeglas tillbaka på organisationen’’  

Detta menar respondenterna leder till konflikter som kan påverka organisationen negativt, vilket är en 

avgörande faktor till vilken organisation man väljer att engagera sig för ideellt. Ett flertal av 

respondenterna har varit aktiva inom andra organisationer, där de dessvärre har råkat ut för att insamlade 

pengar inte gått till det ändamål som det är ämnat för. Det har därför blivit en viktig faktor för dem 

ideellt engagerade individerna att kunna lita på den organisation som de är verksamma inom. 

Emilie berättar om en händelse där hon var ideellt engagerad vilken kan sammanfatta den viktiga 

faktorn som respondenterna har påpekat; 

”Jobbade på Cancerbarnhjälpen när jag var yngre och då visade det sig att pengarna inte gick till att 

hjälpa utan att han tog dem själv, som hade den organisationen, man vill se resultat av vad man hjälper 

till med och man vill se grunderna för det.” 

 

4.6.3 Begränsad makt  

En faktor som kan påverka motivationen är den begränsade makten som finns inom det ideella 

engagemanget. Flera respondenter berättar om hur länge de kan ha arbetat med en asylansökan till 

exempel och så blir det avslag på denna. Då menar de att när något sådant här händer så är det inte 

jätteroligt att arbeta ideellt. Lin, heltidsanställd, berättar om detta: 

”Det sämsta kanske är att man inte alltid kan hjälpa till, att man inte har den befogenheten eller att man 

inte har den makten som ser till att en person stannar i Sverige eller att man förenar familjen sådär 

snabbt för det kan man ju inte själv bestämma.” 

Flera respondenter menar även att de känner sig maktlösa när de inte kan hjälpa människor. Alva, 

student, beskriver att hon blir mindre motiverad när hon till exempel är ute på ett uppdrag för att samla 

in pengar och värva medlemmar och det inte ger något resultat. Då känns det inte jätteroligt för denna 

ideellt engagerade individ vilken har ägnat tid och kraft åt detta.  

Elisabeth, pensionär, berättar att hon skulle vilja engagera sig mer och ta större beslut, men att makten 

hindrar henne från att göra detta då hon inte har någon befogenhet i och med oavlönat arbete. Detta är 

något som kan påverka motivationen i framtiden då respondenterna påpekar att det är viktigt för dem att 
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kunna påverka i viss mån. Flertalet av respondenterna berättar även om frustrationen över långsamma 

resultat. Här menar dem att de är maktlösa att påskynda särskilda processer som dem aktivt arbetar för. 

 

4.6.4 Analys av tid, PR och ledning, begränsad makt 

Tre ytterligare faktorer som påverkar individers motivation är tid, PR och ledning och begränsad makt. 

Tid är en avgörande faktor för flera av dem tillfrågade respondenterna, då de nämner tid som en 

förutsättning som måste finnas där för att kunna engagera sig ideellt. De tillfrågade respondenterna 

menar att får de tiden att räcka till kommer dem att engagera sig ideellt så länge de kan. Dock nämner 

det yngre åldersspannet att det finns faktorer som kan komma att påverka hur mycket tid man kan 

engagera sig ideellt, att man får barn och familj samt nytt arbete som kräver mer tid. Detta kan relateras 

till Herzbergs hygienfaktorer och en av dessa är privatlivet där han förklarar att om det finns missnöje i 

privatlivet påverkar detta hur man är utåt och om inte hygienfaktorerna är uppfyllda leder detta till 

missnöje (Hertzberg 1968). 

Att man blir befordrad inom sitt arbete eller yrke som enligt Hertzberg är en form av växande, kan det 

leda till att man måste minska sitt ideella engagemang, då man känner att man inte längre har tid 

(Hertzberg 1968). Men de tillfrågade respondenterna kan hålla med om att även ifall tiden inte räcker till 

eller att man känner en viss stress, får man se till att få till det, just för att man vill bidra och ge till 

någon annan. Detta kan relateras till Mauss där plikten att ge blir relevant (Mauss 2002).  

PR och ledning syftar till hur stort förtroende människor har för den hjälporganisation de vill vara aktiva 

inom. Flertalet respondenter menar att en oärlig styrelse, dålig publicitet eller konflikter inom 

organisationen kan göra att man vill avsäga sig sitt frivilliga engagemang. De tillfrågade respondenterna 

menar att de inte vill arbeta för en illojal organisation som man inte kan lita på. Detta kan kopplas ihop 

med en av Herzberg’s hygienfaktorer, arbetsförhållanden, som leder till missnöje om inte trivseln på 

arbetet finns där (Hertzberg 1968). Flertalet respondenter menar att om styrelsen inte längre utför sina 

plikter på det sättet som organisationen är ämnad att göra kommer detta att leda till att dem ideellt 

engagerade individernas mål och värderingar inte längre kommer att stämma överens med 

organisationens. Detta kopplas samman med integrerad motivation där individens mål och värderingar 

stämmer överens med organisationens och i detta fall kan en sådan konflikt göra att detta inte uppfylls 

(Gagné & Deci 2005). Detta kommer i så fall att leda till icke-motivation. 
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Begränsad makt innebär att människor känner sig maktlösa då dem vill göra någonting, men inte har 

möjlighet att göra detta. Flertalet respondenter beskriver att dem känner sig hjälplösa i situationer där de 

inte kan hjälpa. En respondent beskriver att det sämsta med att arbeta ideellt är att man inte har den 

befogenheten eller den makt som till exempel tjänstemän har utan istället så får individerna acceptera att 

de är maktlösa i vissa fall. Detta kan kopplas samman med en av Herzbergs motivationsfaktorer, 

växande, där motivation skapas vid möjlighet för vidare växt och där möjligheterna för befordring finns 

(Herzberg 1968). I detta fall uppfylls inte denna faktor vilket leder till icke-motivation enligt Herzberg. 

Respondenterna berättar även att dem känner sig maktlösa när de inte kan hjälpa människor. En 

respondent menar att hon blir mindre motiverad när hon till exempel är ute på ett uppdrag, för att samla 

in pengar och värva medlemmar och det inte ger något resultat. Detta kan kopplas ihop med en av 

Herzbergs motivationsfaktorer, prestation, där människor känner tillfredsställelse i att genomföra ett 

arbete, lösa problem och att se resultat av sitt arbete (Herzberg 1967). Om inte denna faktor är uppfylld, 

vilken den i denna undersökning inte är, leder även detta till icke-motivation. 

En annan respondent uttrycker sig även om att denna skulle vilja engagera sig mer och ta större beslut, 

men att makten hindrar denne från att göra detta då denna inte har någon befogenhet i och med oavlönat 

arbete. Detta är precis som stycket ovan nämner att icke-motivation skapas i och med att 

motivationsfaktorn prestation inte uppfylls (Herzberg 1967). 
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

I detta avsnitt kommer undersökningens diskussion och slutsats att presenteras. 

 

Syftet med studien var att undersöka vad det är som motiverar individer att engagera sig ideellt i ideella 

organisationer. För att kunna besvara syftet har semi-strukturerade intervjuer använts och detta har 

sammanställts i nio olika faktorer som påverkar individernas motivation till att engagera sig ideellt. De 

faktorer som har framkommit i undersökningen är intresset för hjälporganisationer, seriös organisation, 

bidra och göra skillnad, uppskattning, den sociala omgivningen, personlig utveckling och erfarenhet, tid, 

PR och ledning samt begränsad makt. 

De tre första motivationsfaktorerna som framkommit i undersökningen är intresset för 

hjälporganisationen, seriös organisation samt bidra och göra skillnad. Utan första motivationsfaktorn 

skulle individerna inte bli motiverade till att engagera sig ideellt. De förklarar att de har valt en 

hjälporganisation dem är intresserade av, kan sympatisera med och som även matchar deras mål och 

värderingar. Individerna menar att dem alla engagerar sig inom en hjälporganisation som stämmer 

överens med deras personliga mål och värderingar och nämner att om detta inte skulle vara fallet skulle 

dem inte bli lika motiverade. Detta visar på att organisationen måste vara seriös för att individerna ska 

bli motiverade. Individerna menar även att när man bidrar får det dem att må bra, de får en bra 

självkänsla och känner ett gott samvete. De vill även ge tillbaka någonting som dem själva har fått 

tidigare i livet och detta leder till att de vill göra skillnad vilket i sin tur skapar motivation. Individerna 

menar att erfarenhet och inlärning av ny kunskap spelar en stor roll för deras motivation då de vill skapa 

möjligheter inför framtiden. 

De andra tre motivationsfaktorerna som framkommit i undersökningen är uppskattning, personlig 

utveckling och erfarenhet samt den sociala omgivningen. Individerna menar att de vill få uppskattning 

för det dem gör så att de ska känna sig motiverade att engagera sig ideellt. Utan denna motivationsfaktor 

menar individerna att de inte skulle känna sig motiverade i sitt ideella engagemang. Flertalet av de 

intervjuade individerna menar även att för att känna motivation behöver de få ett erkännande inom sitt 

ideella engagemang, vilket kan vara från människor i kris, men även från organisationen som de är 

verksamma inom. Denna motivationsfaktor är viktig då individerna känner att det ideella engagemang 

som dem utför gör nytta. Utan möjlighet till personlig utveckling och erfarenhet menar individerna att 

de inte blir motiverade då de inte känner att dem utvecklas. De menar även att personlig utveckling och 

erfarenhet spelar stor roll för motivationen då de vill få nya färdigheter som dem kan ha användning för 



 

33 

 

i framtiden och även ha på sitt CV. Individerna menar även att kunna se ett resultat av deras arbete är 

viktigt för deras personliga utveckling då de får tillfredsställelse av detta vilket i sin tur leder till 

motivation. En spännande och häpnadsväckande punkt som kom upp hos många av individerna var 

rationalitet, där de beskrev att dem var tvungna att bli rationella för att kunna utföra vissa delar av sitt 

arbete. Individerna menar även att de vill känna kärlek och social samhörighet vilket de gör då dem 

tillhör en grupp bestående av människor som brinner för samma ändamål och har samma värderingar. 

De menar att dem blir motiverade av att umgås med likasinnade individer, vilka förstår varandra, då de 

känner en social samhörighet med dessa. De menar även att dem motiveras och påverkas av sin sociala 

omgivning som då kan bestå av lärare och vänner. Utan denna motivationsfaktor så skulle inte 

individerna känna sig motiverade. 

De tre sista motivationsfaktorerna som framkommit i undersökningen är tid, PR och ledning samt 

begränsad makt. Individerna menar att tiden är en viktig faktor för deras ideella engagemang då det 

måste finnas tid för att ha möjlighet att engagera sig ideellt. De menar även att privatlivet kan komma att 

påverka motivationen för deras ideella engagemang då individerna kan komma att få barn och familj, 

samt arbete som kan komma att ta mer tid av deras fritid. Om individerna skulle engagera sig ideellt och 

försumma till exempel sina barn skulle de inte vara lyckliga i sina privatliv vilket skulle leda till 

missnöje i det ideella engagemanget. PR och ledning påverkar individernas icke-motivation på så sätt att 

en oärlig styrelse, dålig publicitet eller konflikter inom organisationen kan göra att man vill avsäga sig 

sitt frivilliga engagemang. Detta för att individerna menar att de inte vill arbeta ideellt för en illojal 

organisation som dem inte kan lita på. Individerna menar även att när de känner att dem har en 

begränsad makt känner de sig hjälplösa och detta leder till minskad motivation då de inte har någon 

befogenhet i och med sitt oavlönade arbete. 

Hertzberg menar att individen själv skapar de inre motivationsfaktorerna, men att de yttre 

motivationsfaktorerna skapas och står utanför individens kontroll (Herzberg 1968). Detta antagande 

stärks ytterligare av motivationsfaktorerna seriös organisation, PR och ledning samt begränsad makt där 

de två första kan kopplas till den inre motivationen då de utför uppgiften för att de vill. Individerna 

menar att om det inte skulle vara en seriös organisation eller om det skulle vara så att ledningen inte gör 

det som de är ämnade för att göra skulle de inte vilja engagera sig ideellt. Begränsad makt kan kopplas 

till den yttre motivationen då individen är begränsad i sitt ideella engagemang. 
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Svedberg menar att de främsta anledningarna till att människor börjar engagera sig ideellt är för att de 

vill bidra till organisationen, göra nytta för andra människor samt utöva sina intressen (Svedberg et al. 

2010). Detta kan kopplas samman med två motivationsfaktorer i undersökningen vilka är intresse för 

organisationen och tid då individerna menar att de vill bidra till organisationen och att de tar sig tid för 

att dem vill bidra. 

Penner menar att det sällan tycks vara så att ideellt engagerade individer gör något osjälviskt för någon 

annan utan att dem i själva verket strävar efter en tydlig motprestation och förväntar sig egen vinning 

(Penner 2002). Studiens resultat visar på att det finns samband mellan Penners teori och fyra 

motivationsfaktorer som framkommit i undersökningen. Dessa fyra är bidra och göra skillnad, 

uppskattning, personlig utveckling och erfarenhet samt den sociala omgivningen. I dessa tidigare 

nämnda motivationsfaktorer menar individerna att de får någonting tillbaka i form av erkännande, 

kunskap och social samhörighet. 

Sammanfattningsvis kan vi se stora likheter med tidigare forskning och undersökningens resultat. 

Däremot har det framkommit en olikhet bland respondenterna. När studenterna i undersökningen talar 

mer om att de vill få erfarenhet inför framtiden så talar pensionärerna mer om att de har tid till att 

engagera sig ideellt. Detta är dock den enda olikheten bland respondenterna. 

Varför individer väljer att engagera sig ideellt stämmer väldigt bra överens med tidigare forskning som 

gjorts av Penner, Svedberg och Herzberg vilket har omnämnts tidigare i uppsatsen. Trots att urvalet har 

varierat från studenter till pensionärer framgår det av undersökningen att individerna överlag är överens 

om varför de motiveras att engagera sig ideellt.  

Slutsatserna av denna studie är att de nio motivationsfaktorer som har kommit fram i undersökningens 

analys indikerar på att individer motiveras att engagera sig ideellt för att de vill få någonting tillbaka i 

form av erkännande, kunskap och social samhörighet. Detta innebär att ideellt engagemang inte är en 

osjälvisk handling. 

 

5.1 Metodkritik 

Något som är värt att diskuteras är urvalet där alla respondenter är i åldrarna 17-27 och 60-72. Detta kan 

ses som en begränsning för uppsatsen då det saknas ett spann mellan 27-60 och detta beror på att ett 

bekvämlighetsurval har gjorts. Om inte denna avsaknad av åldersspann funnits hade detta kunnat 

påverka resultatet. Studien hade även kunnat utformas annorlunda då man hade kunnat gå in djupare och 
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valt att endast undersöka en homogen grupp som till exempel att endast inrikta sig på studenter i 

undersökningen då denna studie både har studenter, pensionärer och heltidsanställda. Det hade även gått 

att genomföra studien i endast en ideell hjälporganisation för att gå djupare in på området. 

5.2 Vidare forskning 

Ett förslag på vidare forskning är att göra en kvantitativ undersökning för att testa om resultatet går att 

generalisera för alla ideella organisationer. En jämförande undersökning skulle då vara lämplig där en 

enkätundersökning, som bygger på undersökningens nio motivationsfaktorer, skulle gå ut till alla ideella 

organisationer. Man skulle även kunna skicka samma enkät till organisationer som inte är ideella för att 

kunna jämföra om det är någon skillnad på vad som motiverar individer. 
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BILAGA 1 Intervjufrågor 

 

 Namn 

 Ålder 

 Sysselsättning 

 

 Varför valde du att börja arbeta ideellt och vad får du ut av det? 

 Vad anser du är det viktigaste med ditt arbete? 

 Gör detta dig motiverad och tillfredsställd? 

 Vad är det som motiverar dig att arbeta ideellt? 

 Finns det något som kan få dig att känna dig mindre motiverad i ditt arbete? 

 Vad är det bästa med att arbeta ideellt? 

 Vad är det sämsta med att arbeta ideellt? 

 Hur ser du på dina mål och planer inför framtiden? 

 

 


