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Abstract 
In Sweden, voluntary work in sport organizations is very common. Without voluntary 
work, sport organizations in Sweden wouldn’t be able to exist. Previous research has 
focused on what it is that motivates persons to work as a volunteer in organizations, 
and how sport organizations should work to motivate volunteers. 
 
The aim of this study is to examine how sport organizations work with volunteers, 
using Self Determination Theory and the three basic psychological needs: autonomy, 
competence and relatedness. The aim was also to see which improvement areas that 
were identified, based on the three needs. Five semi-structured interviews were 
conducted with respondents from different sport organizations. 
 
The results show that sport organizations provide volunteers opportunity to meet the 
basic psychological needs of autonomy, competence and relatedness. This by 
allowing the volunteers to choose work tasks, have an open environment where the 
volunteers are able to ventilate about work tasks, work with individuals and to 
organize social events where the volunteers can socialize. Description of work tasks 
and rewards is discussed. 
 
Key words: motivation, volunteers, sport, organization   
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1. Bakgrund 
 
I Sverige är det hälften av landets befolkning i åldrarna 16-74 som utför frivilligt 
arbete, varav en femtedel utförs inom idrotten (Riksidrottsförbundet, 2007). 
Idrottsföreningar och organisationer är i sin tur i stort behov av ideellt arbete, det kan 
handla om människor som ställer upp som tränare, match/publikvärdar eller 
kioskpersonal. 
I en intervjustudie med flertalet företrädare ur svenska idrottsföreningar framkom det 
att att ideellt arbete är en förutsättning för att verksamheten i sådana föreningar ska 
kunna fungera. Det ideella arbetet är även ett måste för att kunna hålla 
medlemsavgifter på en låg nivå, detta för att man ska kunna erbjuda så många som 
möjligt deltagande i föreningsidrott till en rimlig monetär avgift (Robertsson & 
Hvenmark, 2015). 
 
Anledningen till att människor väljer att arbeta ideellt inom idrottsorganisationer kan 
såklart skilja sig från individ till individ. Kim, Zhang & Connaughton (2010) 
undersökte motivationsfaktorer hos ideellt arbetande inom 
ungdomsidrottsorganisationer i USA, detta för att hjälpa idrottsorganisationer att 
rekrytera och behålla ideellt arbetande. Beroende på vad man som individ värderar i 
sitt ideella arbete kommer författarna fram till olika förslag. Tillexempel bör en 
idrottsorganisation arbeta med utbildning om organisationen och vilka förmåner som 
finns för att motivera individer som drivs av att få ut något slags värde av det ideella 
arbetet. 
Individer kan omvärdera sina anledningar till att man väljer att arbeta ideellt, i sin tur 
kan detta påverka engagemanget i organisationen (Cuskelly, Harrington & Stebbins, 
2010). Med tanke på att individer omvärderar anledningar till ideellt arbete blir det 
viktigt för idrottsorganisationer att förstå vad som motiverar, samt hur man ska arbeta 
för att möta förväntningar och behov. 
  
Att lyckas behålla ideellt arbetande är mer kostnadseffektivt och fördelaktigt än att 
hela tiden behöva rekrytera nya. När idrottsorganisationer rekryterar ideella arbetare 
bör de lägga mer kraft på att ge en tydlig bild och detaljerade beskrivningar av vad 
arbetet går ut på. Detta för att man som ideellt arbetande då kan skapa sig realistiska 
förväntningar mot organisationen och arbetsuppgifterna (Kim, Trail, Lim & Kim, 
2009). Hur man arbetar med detta blir av yttersta vikt i idrottsorganisationens interna 
arbete gentemot ideellt arbetande.  
Schlesinger, Egli & Nagel (2012) kommer i sin studie fram till att kollektiv solidaritet 
är avgörande för ett långsiktigt engagemang hos ideellt arbetande. Som 
idrottsorganisation bör man främja solidaritet, ömsesidighet, en samverkande 
atmosfär samt ett socialt och känslomässigt band för att på bästa sätt arbeta med och 
behålla ideell arbetskraft. Det är viktigt att organisationen framför dess värderingar 
och meddelar vilka ömsesidiga skyldigheter som finns. En idrottsorganisation bör 
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även ta hänsyn till individuella förväntningar och behov, därför är det viktigt att man 
som ledare har en socialt kompetent ledarstil. Även kommunikationen är viktigt, att få 
ut information om viktiga aktiviteter och organisationens mål. Vidare visar studien att 
stöd och erkännande från organisationens sida spelar en stor roll i tillfredsställelsen 
hos den ideellt arbetande, det kan exempelvis handla om utmärkelser till dem som 
arbetat ideellt under en längre tid. För yngre volontärer visade det sig vara viktigt med 
materiell uppmuntran, här krävs en kreativitet då alla idrottsföreningar inte har 
ekonomiska resurser att tilldela ideellt arbetande. Därför bör man planera övriga 
förmåner, tillexempel få använda idrottsanläggningar eller andra faciliteter. 
 

1.2 Problematisering 
Resultaten från ovan nämnda studier visar på vilket ansvar som ligger hos 
idrottsorganisationerna. Hur idrottsorganisationer agerar gentemot ideellt arbetande är 
därför ett intressant och viktigt ämne, därför att det påverkar både 
idrottsorganisationers fortlevnad samt människors möjlighet att kunna delta i 
idrottsorganisationer i Sverige. 
Till övervägande del  har tidigare forskning valt att lägga fokus på vad en 
idrottsorganisation bör göra för att på bästa sätt arbeta med ideell arbetskraft. Dessa 
vägledningar ser på pappret vettigt och självklart ut, men hur ser det egentligen ut i 
idrottsorganisationer? Tidigare forskning behöver kompletteras med studier om 
idrottsorganisationers praktiska arbete och problem med att behålla och utveckla 
ideell arbetskraft. 
Intresset i denna studie riktas därför mot att öka förståelsen för hur några svenska?? 
idrottsorganisationer idag arbetar gentemot ideellt arbetande, särskilt när det gäller 
betydelsen av det ideella engagemanget som är en förutsättning för 
idrottsorganisationers förmåga att fungera socialt och ekonomiskt.  
 
För att bidra med djupare förståelse för hur idrottsorganisationer arbetar med ideella 
arbetare har självbestämmandeteorin använts i uppsatsen som en analytiskt 
perspektiv. Självbestämmandeteorin handlar om individens motivation, utveckling 
och välmående (Ryan & Deci, 2008). Teorin tar upp tre grundläggande psykologiska 
behov: autonomi, kompetens och samhörighet (Baard, Deci & Ryan, 2004). Då dessa 
tre behov ses som nödvändiga för att en individ ska motiveras (Gagné & Deci, 2005), 
blir det intressant att undersöka de behoven utifrån ett organisationsperspektiv. 
Forskningen som tidigare gjorts om ideellt arbete i idrottsorganisationer har främst 
gjort det utifrån individens perspektiv och hur denne motiveras på bästa sätt. Genom 
att flytta fokus från individen till att autonomi, kompetens och samhörighet hamnar 
däremot praktisk organisering i förgrunden, och därigenom är förhoppningen att 
skapa en ytterligare förståelse inom ämnet. 
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2. Syfte & frågeställning 
Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur idrottsorganisationer bedriver 
arbetet med sina ideellt arbetande, med bakgrund i de grundläggande psykologiska 
behoven från Självbestämmandeteorin och koppla detta till hur organisering i ideella 
organisationer fungerar. 
 

- Hur bedrivs arbetet med autonomi, kompetens och samhörighet för ideella 
arbetskrafter av idrottsorganisationer? 
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Självbestämmandeteorin 
Självbestämmandeteorin är en empiriskt baserad teori som behandlar motivation, 
utveckling och välmående hos individen (Ryan & Deci, 2008). Teorin innehåller 
flertalet mini-teorier kring motivation. I denna studie är dock en avgränsning gjord, 
och tar därmed upp delarna i Självbestämmandeteorin som behandlar graden av 
självbestämmande samt de tre grundläggande psykologiska behoven. Anledningen till 
avgränsningen är främst för att Självbestämmandeteorin är en omfattande teori, vilket 
gjorde att avgränsning krävdes. Ytterligare en anledning är att just denna del av teorin 
har använts till relativt stor del i tidigare studier kring ideellt arbete (även om de inte 
kopplar det till organisering). En översikt av de centrala studierna av motivering av 
ideellt arbetande tas upp i denna teoretiska referensram. 
 
Hos en individ finns det olika grader av självbestämmande, det vill säga i hur stor 
utsträckning en individ gör något av egen vilja, eller om det beror på yttre 
omständigheter eller belöningar. För att förklara graden av självbestämmande nämner 
Näslund & Jern (2015) fyra olika kategorier: 
Extern reglering – Individens motivation påverkas av yttre faktorer och materiella 
belöningar, tillexempel lön. 
Infogad reglering – Individen motiveras av att leva upp till andras förväntningar, 
bekräfta sig själv och undvika skuldkänslor. 
Identifierad reglering – Uppgifterna individen utför uppfattas som meningsfulla i ett 
längre perspektiv, samt betydelsefulla och meningsfulla för andra människor eller 
samhället i stort. 
Inre, självständig motivation - En uppgift utförs för att individen tycker uppgiften i 
sig är rolig, spännande eller givande. 
Deci & Ryan (2008) beskriver även dessa kategorier som autonomisk motivation 
kontra kontrollerad motivation. Autonomisk motivation handlar om att människor ser 
ett värde och har vilja i olika handlingar, det vill säga identifierad reglering samt inre, 
självständig motivation. Kontrollerad motivation däremot består av extern och 
infogad reglering, beteenden är en funktion av belöningar, bestraffningar eller viljan 
undvika skam. 
 
Ett exempel på hur självbestämmandeteorin används för att förklara ideellt arbetandes 
motivation är Allen & Bartle (2014) studie av samband mellan individers motivation 
för att arbeta ideellt, uppfattningar om ideellt arbetsklimat samt engagemang. 
Författarna kommer bland annat fram till att en individs engagemang för en specifik 
uppgift påverkas av hur ledaren presenterar själva uppgiften. Det är viktigt att en 
ledare förklarar varför uppgiften är viktig för verksamheten, samt vilket bidrag det gör 
och att bidraget värderas högt. Dessa metoder stödjer autonomi och främjar en god 
relation mellan ledare och ideellt arbetande, samt underlättar en självbestämmande 
motivation. Att främja inre motivation för ideellt arbetande och leda dem på ett sätt 
där man stödjer självständighet är två sätt som ledare kan arbeta på för att utveckla 
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positivt engagemang. Författarna kopplar även detta till Självbestämmandeteorin som 
säger att just identifierad reglering samt inre, självständig motivation sannolikt 
kommer leda till positiva resultat såsom engagemang och en förbättrad prestation.  
Dessa typer av studier är relativt få sett till vad som skrivs kring 
Självbestämmandeteorin och ideellt arbetande. 

3.2 Grundläggande behov inom Självbestämmandeteorin 
Enligt Självbestämmandeteorin finns det tre grundläggande psykologiska behov hos 
varje individ: Autonomi, kompetens och samhörighet. Autonomibehovet uppfylls 
genom att individer ges möjligheter att få göra fria val och vara initiativtagare till sina 
egna handlingar. Kompetensbehovet uppfylls genom att individer ges möjlighet att 
kunna utvecklas genom utmanande uppgifter, samt att kunna nå önskade resultat. 
Samhörighetsbehovet uppfylls genom att individer ges möjlighet att utveckla goda 
relationer med andra människor (Baard, Deci & Ryan, 2004). 
Självbestämmandeteorin menar att behoven är nödvändiga och viktiga för optimal 
mänsklig utveckling och integritet (Gagné & Deci, 2005). Vidare menar Gagné & 
Deci (2005) att arbetsmiljöer som främjar alla de tre behoven kommer öka de 
anställdas motivation. I sin tur kommer det gynna arbetet som görs i form av bland 
annat uthållighet, positiva attityder till arbetsuppgifter och bättre prestationer. 
Individer som upplever att en eller flera av de psykologiska behoven inte uppfylls, 
tenderar att blockera medvetenheten om dem, eller minimera värdet av dem (Ryan & 
Deci, 2008). Autonomisk motivation kan främjas genom sammanhang som uppfyller 
de tre grundläggande behoven (Gagné & Forest, 2008). 
 
Haivas, Hofmans & Pepermans (2012) använder Självbestämmandeteorin som 
ramverk för att undersöka medlarrollen mellan de tre grundläggande behoven och 
ideellt arbetandes motivation. Resultaten tyder på att den som arbetar ideellt i första 
hand gör det för att få uppleva valfrihet och få känna sig kompetent i arbetsmiljön. 
Medan det sociala kommer sekundärt. Resultaten visar även att ett klimat som stödjer 
autonomi har en mer positiv inverkan på motivationen till att arbeta ideellt än det 
sociala nätverket. Därför krävs det ledare som har en förmåga att skapa det klimatet 
genom att bland annat komma med positiv feedback och uppmuntra egna initiativ. 
Författarna menar dock att man inte ska underskatta det sociala nätverkets påverkan 
på individer som arbetar ideellt och ser samhörigheten som viktigast. 
 
Baard, Deci & Ryan (2004) tar upp begreppet autonomiskt stöd, vilket betyder att 
man som ledare ser saker och ting ur medarbetares perspektiv, detta för att man skall 
kunna ge fler valmöjligheter samt förstå vad som krävs hos medarbetaren i vissa 
situationer. Tidigare forskning har visat att miljöer som främjar autonomiskt stöd 
främjar även motivationen hos individer. 
I självbestämmandeteorin anses just autonomi vara väldigt viktig för att individer ska 
uppleva en inre motivation. För att stödet för autonomi ska bli så optimalt som möjligt 
bör man som ledare tänka på tre saker: att man anger en meningsfull anledning till en 
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uppgift eller ett beteende, att man visar förståelse för den andre personens känslor, 
samt att stödet man ger förmedlar valfrihet och inte kontroll (Näslund & Jern, 2015). 
 
En central diskussion som pågått i studier kring de tre behoven är belöningars 
påverkan på dem. Olika typer av belöningar kan nämligen påverka autonomi såväl 
som samhörighet och kompetens på olika sätt. Laboratoriestudier som har undersökt 
effekter av belöningar på den inre motivationen har fått blandade resultat. På grund av 
de blandade resultaten har just effekten av belöningar på motivationen vart ett hett 
diskussionsämne. 
En meta-analys av 128 laboratoriestudier har visat att effekten av belöningar där man 
valt att delta i en aktivitet frivilligt, utan någon som driver på, är negativ. Dock visade 
analysen att effekten av muntliga belöningar var positiv, medan effekten av materiella 
belöningar var negativ. Att få en belöning för att genomföra en uppgift hade större 
skadliga effekter än att få en belöning på grund av en prestation (Gagné & Forest, 
2008). Vidare menar Gagné & Forest (2008) att dessa resultat kan förklaras genom 
effekten av belöningar på de tre grundläggande behoven. Belöningar som beror på 
prestation kan påverka autonomi negativt. Dock kan det även påverka 
kompetensbehovet på ett positivt sätt genom att visa hur man på ett effektivt sätt bör 
arbeta. Däremot har vissa varningar uppkommit gällande användning av belöningar 
som riktar sig mot prestationer. Bland annat kan sådana belöningar kräva mer 
kontroll, såsom utvärderingar och konkurrens, detta kan i sin tur påverka en individs 
motivation negativt. Dessutom kan belöningar som riktar sig mot prestation resultera i 
att individer misslyckas med att få belöningen, då prestationen inte möter kraven, och 
det finns klara bevis på att det är mycket skadligt för motivationen (Gagné & Forest, 
2008). 
 
Som tidigare nämnt i bakgrunden kommer Schlesinger, Egli & Nagel (2012)  fram till 
att ideellt arbetande känner tillfredsställelse när organisationen visar stöd och 
erkännande. Detta genom exempelvis att ge utmärkelser till individer som arbetet 
ideellt under en längre tid. För ideellt arbetande som var yngre var det viktigt med 
materiell uppmuntran. Författarna menar att det då krävs en kreativitet då alla 
idrottsorganisationer inte har ekonomiska resurser att tilldela ideellt arbetande. Därför 
bör man ha andra förmåner, tillexempel få använda idrottsanläggningar eller andra 
faciliteter. 
 
Kritik som har framförts mot Självbestämmandeteorin är främst mot de tre 
grundläggande behoven. Vissa anser att behoven är alldeles för generella (Ryan & 
Deci, 2000). Ryan & Deci (2000) menar i sin tur att behoven är användbara just för att 
de är få och innehållsrika, på det sättet kan man förklara ett stort fenomen på ett 
effektivt sätt. De ger även exempel på studier som försökt dela upp begreppen i 
mindre delar, dock har studierna då blivit för stora och ogenomförbara. 
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3.4 Analysmodell 
 

 
 
 
Figur 1. 
 
Analysmodellen visar hur analysförfarandet av empirin skall gå till. Empirin 
analyseras utifrån hur idrottsorganisationers praktiskt arbetar med autonomi, 
kompetens och samhörighet gentemot de ideellt arbetande och detta gör det möjligt att 
diskutera hur idrottsorganisationer bättre kan organiseras utifrån en god förståelse av 
hur motivering av ideellt arbetande går till. I avsnittet metod framkommer det hur 
intervjufrågorna formulerades utifrån de tre behoven som kommer till uttryck genom 
självbestämmande teorin, kopplat till idrottsorganisationers kontext.   
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4. Metod 

4.1 Val av metod 
För att kunna skapa en förståelse för hur idrottsorganisationer i Örebro län arbetar 
gentemot ideellt arbetande föll valet på en kvalitativ metod. Precis som Armour & 
Macdonald (2012) beskriver kvalitativ forskning, syftar studien till att förstå ett visst 
fenomen samt beskriva och svara på frågor ur ett visst perspektiv. I denna studies fall 
är det ur idrottsorganisationens perspektiv. 

4.2 Sökvägar 
Vetenskapliga artiklar inom forskningsområdet söktes fram genom Örebro 
universitets databas Summon, det gjordes även en avgränsning i att artiklarna skulle 
vara i fulltext samt vetenskapligt granskade. Sökord som användes var bland annat 
”volunteer”, ”sport”, ”organizations” och ”motivation”. Referenslistorna i vissa av de 
funna artiklarna var även till stor hjälp vid litteratursökningen. 
 
En rapport från Riksidrottsförbundet samt en artikel från svensk idrottsforskning 
söktes fram via sökmotorn Google, detta efter att använt sökord som ”ideellt arbete 
idrottsföreningar”. Dessutom användes kurslitteratur från Örebro universitetsbibliotek 
vid uppbyggnaden av den teoretiska referensramen. 
 

4.3 Urval 
För att olika perspektiv skall kunna fångas upp behöver man säkerställa att få tag på 
individer som är relevanta för syftet (Bryman & Bell, 2005). Därför valdes sju 
respondenter ut, alla från olika idrottsorganisationer i Sverige.  Armour & Macdonald 
(2012) menar att vid val av respondenter ska man försöka att ha djup förståelse för 
den man väljer ut. Detta så det inte sker slumpartat och att man får ut den information 
som förväntas. Därför kontaktades respondenter som på något sätt har med det ideella 
arbetet att göra i respektive idrottsorganisation. Respondenterna kontaktades via 
epost. Urvalet kan ses som ett bekvämlighetsurval då respondenterna som valdes ut 
representerade idrottsorganisationer som fanns nära till hands och var enkla att få tag 
på. Enligt Bryman & Bell (2005) består ett bekvämlighetsurval av personer som för 
tillfället finns tillgängliga för forskaren. 

4.4 Datainsamling 
Då syftet med denna studie är att undersöka hur idrottsorganisationer bedriver sitt 
arbete med ideell arbetskraft ansågs intervjuer vara den mest lämpade 
datainsamlingsmetoden. Alvehus (2013) beskriver intervjuer på ett sätt där den 
kvalitativa forskaren kan interagera med en respondent och fråga om känslor och 
motiv, samt få reda på hur ett visst fenomen framställs. 
Att få ut så detaljerad information som möjligt från respondenterna var viktigt för att 
kunna få ett större djup i senare diskussion. 
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Vidare valdes semistrukturerade intervjuer. I en semistrukturerad intervju använder 
intervjuaren ett dokument som kallas intervjuguide. Intervjuguiden innehåller ett fåtal 
öppna frågor eller teman som berörs. Respondenten har därmed större möjlighet att 
påverka innehållet i intervjun (Alvehus, 2013). Denna typ av intervju ansågs passa 
bäst då det var viktigt att respondenterna kände att de kunde svara fritt, samtidigt som 
dokumentet med frågor fanns som stöd. Vid utformningen av intervjuguiden tog jag 
hjälp utav de tre grundläggande behoven från Självbestämmandeteorin: autonomi, 
kompetens samt samhörighet. Frågorna som skrevs med i intervjuguiden (se bilaga 1) 
kunde främst knytas an mot de grundläggande behoven. Dock var frågorna av öppen 
karaktär, detta för att inte förhindra följdfrågor eller nya infallsvinklar under 
intervjuernas gång. 
 
Intervjufrågorna skapades som tidigare nämnt utifrån de tre grundläggande behoven. 
De första två frågorna formulerades för att få en övergripande bild på hur situationen 
såg ut för idrottsorganisationerna: 

- Hur många ideellt arbetande har organisationen i dagsläget/under en säsong? 
- Beskriv vad det ideella arbetet betyder för er organisation. 

I efterhand har innehållet i respondenternas svar utelämnats i studien då det inte var 
relevant för syftet. Dock var frågorna en bra start på intervjun för att få en bra ingång i 
ämnet. 
 
För att få veta hur idrottsorganisationerna arbetar med autonomi gentemot de ideellt 
arbetande formulerades frågor kring vilka arbetsuppgifter man kunde ha, hur dessa 
delades ut, möjlighet till ventilering av arbetsuppgifter samt hur processen går till vid 
rekrytering av ideellt arbete.  
Detta för att se om individer ges möjlighet att få göra fria val och vara initiativtagare 
till sina egna handlingar (Baard, Deci & Ryan, 2004). Dessa frågor går även in under 
kompetensbehovet där individer ges möjlighet att kunna utvecklas genom utmanande 
uppgifter (Baard, Deci & Ryan, 2004). Frågorna som formulerades var: 

- Vilka arbetsuppgifter kan man ha som ideellt arbetande i organisationen? 
- Hur går det till vid utdelning/uppdelning av arbetsuppgifter? 
- Har de ideellt arbetande möjlighet att ventilera kring arbetsuppgifterna, isåfall 

hur och med vem? 
- Hur går processen till när ni rekryterar ideellt arbete? 

 
Vidare formulerades även frågor om belöningar med tanke utifrån både 
kompetensbehovet samt samhörighetsbehovet, detta för att få så öppna frågor som 
möjligt där svaren kunde ge förståelse kring de båda behoven. Frågorna som 
formulerades var: 

- Hur visar organisationen sin uppskattning till de ideellt arbetande? 
- Vilka yttre belöningar skulle ni säga era ideellt arbetande får? 
- Hur arbetar organisationen med de inre belöningarna?  
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4.5 Konfirmerbarhet, pålitlighet, överförbarhet och trovärdighet 
Inom den kvalitativa forskningen finns det fyra kriterier som studiens kvalitet kan 
bedömas utifrån. Dessa fyra kriterier är konfirmerbarhet, pålitlighet, överförbarhet 
och trovärdighet (Armour & Macdonald, 2012). Detta är även något som jag arbetat 
med under studiens gång. Armour & Macdonald (2012) menar att konfirmerbarhet 
handlar om forskarens medvetenhet om den personliga påverkan. Forskaren ska inte 
heller medvetet manipulera information för att få det önskade resultatet. 
Under hela arbetets gång har jag vart så objektiv som möjligt och inte låtit egna 
åsikter eller tankar påverkat resultatet. För att vidare göra studien än mer pålitlig har 
jag låtit ett antal personer utan koppling till ämnet läsa igenom den, på detta sätt har 
jag då kunnat se hur väl dessa personer förstår studien och dess alla delar. 
 
Enligt Armour & Macdonald (2012) handlar överförbarhet om hur forskaren beskriver 
området man undersöker, samt vilka antaganden man gör. Detta gör det möjligt för 
andra som läser studien att avgöra hur pass överförbara resultaten är till andra 
områden. 
I denna studie har jag valt att fokusera på ett fåtal idrottsorganisationer. Min 
förhoppning är dock att resultaten kan överföras i andra kontexter och ge en 
tankeställare till övriga idrottsorganisationer. 
 
Slutligen handlar trovärdighet om hur forskaren beskriver hur analysförfarandet av 
den insamlade datan gått till, samt om det finns några brister i metoden som kan ha 
påverkat datainsamlingen (Armour & Macdonald, 2012). Transkriberingarna samt 
resultaten lästes igenom flertalet gånger, detta för att säkerställa att det inte skett några 
missuppfattningar. Vidare var jag noggrann med i dataanalysen att beskriva varje steg 
och hur resultatet kom till. Till sist diskuterar jag i delen ”Metodreflektion” eventuella 
brister eller tankar som slagit mig under tidens gång gällande metoden. 
 

4.6 Etiska riktlinjer 
Vid urvalet blev respondenterna informerade om vad syftet med studien var och att 
man fick avbryta när man ville. Vid intervjutillfället fick respondenterna även ge sitt 
godkännande att intervjun spelades in. 
Detta för att följa informationskravet samt samtyckeskravet. Som respondent ska man 
få veta varför studien genomförs samt hur det kommer gå till, respondenten ska även 
ha möjlighet att säga ifrån om denne inte vill delta (Bryman & Bell, 2005). 
 
I studien har jag valt att inte skriva ut namn på de medverkande 
idrottsorganisationerna. Detta då syftet med studien inte är att undersöka ämnet ur en 
specifik idrottsorganisations perspektiv, utan få en övergripande bild. Alla uppgifter 
kring medverkande respondenter är därmed något som endast jag som författare har 
tillgång till. 



	

	 14	

Detta faller även inom ramen för konfidentialitetskravet som menar att de personer 
som medverkar i studien behandlas med största möjliga konfidentialitet (Bryman & 
Bell, 2005). 
 
Nyttjandekravet går ut på att den information som samlas in genom datainsamlingen 
enbart får användas till vald studie, och inte i något annat sammanhang (Bryman & 
Bell, 2005). Detta blev respondenterna informerade om vid intervjutillfället, den 
information de delgett kommer endast användas av mig som författare samt enbart i 
denna studie. 
 

4.7 Genomförande 
Totalt genomfördes fem intervjuer, varav en var via telefon. Tanken från början var 
sju intervjuer, men på grund av uteblivande svar från två respondenter samt tidsbrist 
behövde jag gå vidare med arbetet. Alla medverkande respondenter representerade 
varsin idrottsorganisation i Örebro län. Längden på samtliga intervjuer var mellan 20-
30 minuter. Under intervjun användes intervjuguiden med frågor som riktlinje. Varje 
intervju kunde ta olika form beroende på respondenternas svar, men med hjälp av 
intervjuguiden kunde jag styra intervjun så det inte blev allt för ”off-topic”. 
Respondenterna fick valmöjlighet att genomföra intervjun där det passade dem bäst, 
detta för att de skulle känna sig bekväma i miljön. Efter godkännande spelades 
intervjuerna in. Detta i enlighet med Bryman & Bell (2005) som bekräftar fördelen 
med att spela in intervjuer, detta för att kunna gå igenom svaren flera gånger och 
underlätta en mer noggrann analys av intervjumaterialet. 
 

4.8 Dataanalys 
När intervjuerna genomförts transkriberades de för att sedan läsas igenom. Meningar 
och citat som var intressanta för syftets mening markerades. Dessa utsagor från de 
olika respondenterna jämfördes sedan med varandra, detta för att se hur de hörde 
samman samt kunna hitta likheter och skillnader. 
 
Som tidigare nämnt utformades intervjuguiden med hjälp utav de tre grundläggande 
behoven från Självbestämmandeteorin. I ett senare skede när det var dags för 
dataanalys skapades kategorier samt underkategorier utifrån intervjuguiden. Ett 
exempel på en av kategorierna är ”Autonomi” där en underkategori är ”uppdelning av 
arbetsuppgifter”. En av frågorna som ställdes var just hur uppdelning av 
arbetsuppgifter såg ut, därmed kunde utsagor och kategorin kopplas samman. Armour 
& Macdonald (2012) beskriver denna typ av dataanalys som deduktiv då data 
analyseras genom förvalda kategorier. Kategorierna kan i sin tur skapas utifrån teori 
och intervjufrågor. 
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4.9 Metodreflektion 
Semi-strukturerade intervjuer var ett bra tillvägagångssätt för att svara på syfte och 
frågeställningar. Det gjorde att respondenterna gav utförliga svar, utan att glida in på 
andra närliggande ämnen i allt för stor utsträckning. En alternativ 
datainsamlingsmetod skulle kunnat vara fokusgrupper där respondenterna 
tillsammans fått sitta ned och diskutera ämnet. Det hade möjligen bringat fram än 
djupare och intressanta diskussioner. Med tanke på tid och omfattning för studien var 
det dock inte ett alternativ. Som författare hade jag behövt vart ute i mer god tid för 
att hitta en tidpunkt som passande samtliga respondenter. Arbetet med inspelning och 
transkribering hade även det krävt att det fanns mer tidsutrymme. 
 
Från början var tanken att sju intervjuer skulle genomföras. Som tidigare nämnt föll 
två respondenter bort på grund av uteblivna återkopplingar. För att undvika bortfall av 
respondenter hade jag som författare kunnat ta den första kontakten i ett tidigare 
skede av studien. Vidare gav de medverkande respondenterna bra och innehållsrika 
svar under intervjuerna. I och med detta anser jag att studiens resultat är tillförlitligt, 
trots bortfall av respondenter. En brist i metoden är att respondenterna själva aldrig 
fick läsa igenom transkriberingarna, detta hade vart bra för att eliminera eventuella 
missförstånd eller feltolkningar. 
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5. Resultat 
 
Deltagande idrottsorganisationer i studien är fem föreningar inom olika idrotter: en 
större hockeyförening med en stor elitverksamhet och många ungdomslag, en 
medelstor handbollsförening med både A-lag och ungdomsverksamhet, en 
innebandyförening med liknande verksamhet som handbollsföreningen, en medelstor 
amerikansk fotbollsförening med elitverksamhet samt ungdomsverksamhet, och 
slutligen en basketförening med enbart elitverksamhet.  
 
Resultatet presenteras i tre kategorier med respektive underkategorier. Första 
kategorin är Autonomi, där underkategorierna är ’beskrivning av arbetsuppgifter’, 
’uppdelning av arbetsuppgifter’ och ’ventilering kring arbetsuppgifter’. Andra 
kategorin är kompetens med underkategorin ”individen”. Den tredje kategorin är 
samhörighet där underkategorierna är ’sociala tillställningar’ och ’belöningar’. 
 

5.1 Autonomi 
I kategorin framkommer resultatet i hur organisationerna arbetar med beskrivning av 
arbetsuppgifter, hur arbetsuppgifter fördelas till individer samt individens möjlighet 
till ventilation av arbetsuppgifter. 
 

5.1.1 Beskrivning av arbetsuppgifter 
Två av respondenterna nämner i intervjuerna att man beskriver vad de olika 
arbetsuppgifterna går ut på när man söker ideellt arbete. 
”Alltså vi gjorde typ som en annons. Alltså, liksom, det står om (organisationen), det 
står liksom vad vi förväntar oss, vad man får om man jobbar här, vad vi söker…” – 
Respondent 1 
 
I övrigt försöker idrottsorganisationerna sprida ordet om de olika uppgifterna via 
bekanta samt inom organisationen. Detta kan ske både muntligt, men även via 
hemsida eller andra sociala medier. 
”Sen är det klart att vi som, vi som sitter i styrelsen, att vi försöker ju få in folk i vår 
närhet.” – Respondent 2 
 

5.1.2 Uppdelning av arbetsuppgifter 
Samtliga respondenter menar att det finns en möjlighet att själv välja den eller de 
arbetsuppgifter som man vill ha eller passar bäst i organisationen. En av 
respondenterna menar att man i sin organisation tänkt till extra mycket på vad man 
har för motivationsfaktorer för att överhuvudtaget arbeta ideellt. 
”Alltså tänkt till väldigt mycket kring vad som driver, vad har man för 
motivationsfaktorer för överhuvudtaget jobba ideellt liksom?” – Respondent 1 
 



	

	 17	

”Hur kan man få dem här att ändå tycka på något sätt att det är värt och komma hit? 
Och då är det ju dels att du själv, då är en viktig grej att du själv måste kunna få 
önska och avgöra vart du vill vara med och hjälpa till, på vilken typ av del.” – 
Respondent 1 
 
En av respondenterna menar att denne tror att vissa av de ideellt arbetande inte skulle 
komma ifall de fick en annan arbetsuppgift. 
”Och skulle de ha en annan arbetsuppgift, då skulle de inte komma tror jag. Så jag 
kan nog säga att var och en har väl fått en uppgift som dem har valt att tycka om och 
göra.” - Respondent 3 
 
Det framkommer även att det i vissa fall kan det förekomma utdelning av uppgifter 
som ingen egentligen vill göra, men att det kan vara nödvändigt. 
”I mångt och mycket är det ju så, men lite av det ideella bygger på ju liksom att man 
fördelar ut uppgifterna. Och det är ju ofta självpåtaget, men det händer ju också att vi 
säger att” nu får du ta det där”.” – Respondent 2 
 

5.1.3 Ventilering kring arbetsuppgifter 
I denna kategori framkom det att i samtliga idrottsorganisationer finns det möjlighet 
för de ideellt arbetande att tycka till om sina arbetsuppgifter. Detta kunde ske under 
olika former, dels genom kontakt via gruppchefer och eventansvariga. 
”Ja vi har en, i föreningen har vi en så kallad eventansvarig då. Som egentligen är 
den som styr upp organisationen, det ideella…” – Respondent 2 
 
Tre av respondenterna menade att man har möten antingen innan eller efter 
matcharrangemang med de ideellt arbetande. Det kunde även förekomma ytterligare 
möten utöver dessa under säsongen. 
”Men så finns det ett antal möten under säsongen, och då kan ju var och en säga 
precis vad de vill, och det gör de. Så att, jag tror inte det är någon som inte låter sin 
stämma ljuda om det är något som de är missnöjda med.” – Respondent 3 
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5.2 Kompetens 
I den här kategorin framkommer det hur idrottsorganisationerna arbetar med 
individen, främst när det kommer till att bli sedd som ideellt arbetande. 
 

5.2.1 Individen 
Två av respondenterna berättar om hur man arbetar med att se varje individ, vilket de 
själva anser att dem är bra på. 
”Och sen har ju alla de här 100 personerna OLIKA anledningar till att de är här, och 
då kan inte vi heller skapa EN anledning till varför dem är här. Utan vi måste liksom 
kunna individanpassa.” - Respondent 1 
 
”Men det är ju däremot så att vi är väldigt, VÄLDIGT duktiga hade jag velat sagt, 
och liksom se individer.” – Respondent 4 
 
Det framkommer även att en av dessa organisationer använder sig av en loggbok över 
alla som hjälper till. Detta för att få koll på hur mycket som krävs. Men även för att se 
till så att vissa individer inte heller gör för mycket arbete. 
”Och sen så i ärlighetens namn, så är det nog att se till att en del människor inte gör 
för mycket. Det finns tyvärr en tradition av det inom (idrotten) i Sverige att det är folk 
som ger OTROLIGT mycket under en period av 4-5 år, och sen tröttnar man helt 
enkelt. Och det, det har vi liksom inte råd med.” – Respondent 4 
 
En respondent menar att det finns förbättringsområden när det handlar om att ge 
individen det den behöver och vill ha i sitt ideella arbete. Detta är något som man inte 
hinner med i dagsläget. 
”Det vill säga man borde ha medarbetarsamtal där man frågar ”Du, hur tycker du 
att det funkar i föreningen, och hur skulle du vilja att det funkar till nästa år, skulle du 
vilja ha en rollbeskrivning.” Alltså, men du vet, det är ju något som, det hinns ju 
INTE med.” – Respondent 2 
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5.3 Samhörighet 
 
Kategorin förklarar hur idrottsorganisationerna arbetar med samhörigheten för de 
ideellt arbetande. 
 

5.3.1 Sociala tillställningar 
Fyra av respondenterna berättar att det anordnas avslutningar, fester och övriga 
sociala tillställningar där de ideellt arbetande har möjlighet att delta och umgås 
tillsammans. 
”Vi har ju lite, ska vi kalla det trivselkvällar som vi kör med dem. Och då försöker vi 
att involvera laget också.” – Respondent 3 
 
”Vi försöker att fixa, vi fixar två fester. En halvsäsong i december och nu 14-15 maj.  
Med dem som jobbade och spelare tillsammans.” – Respondent 5 
 
I en av idrottsorganisationerna finns en specifik rutin där det sker en samling innan 
arbetsuppgifterna drar igång, där meningen är att man ska fika och umgås. 
”Till och med har det blivit såhär va, att de vill komma halv fem och göra i ordning, 
så de kan fika lite längre och snacka lite skit innan klockan är sex. Så det har blivit 
lite av en grej av det va.” – Respondent 3 
 

5.3.2 Belöningar 
En av respondenterna berättade att man i organisationen gav de som arbetar ideellt 
matchbiljetter till utvalda matcher och även klädsel. Två av de andra respondenterna 
menar att man inte arbetar särskilt mycket med dessa typer av belöningar. Då 
handlade det mer om att ge något symboliskt vid en avslutning eller liknande, för att 
tacka de som arbetat ideellt. 
”Inte alla, ska jag säga på engång, men de allra flesta lyfter vi fram. Vi har alltid en 
avslutning där vi lyfter fram dem på scen och där vi tar upp dem på scenen och så 
tackar dom, och så får dom en blomma. Och sådär.” – Respondent 2 
 
En av respondenterna menar att man i organisationen gjort ett ställningstagande kring 
yttre belöningar. Respondenten menar att eftersom man är en ideell förening, krävs 
det också ideellt arbete. Dock kan det ändå förekomma belöningar, då till dom riktiga 
”eldsjälarna”. 
”Vi har väl mer eller mindre gjort ett ställningstagande i år att, där vi helt enkelt har 
sagt såhär att det är en ideell förening och det krävs ideellt arbete för att det ska 
funka. Så att, det är väldigt lite form av yttre belöningar, men det är liksom ett aktivt 
ställningstagande till det också. Självklart så är det ju så att det ändå förekommer, 
men då rör det ju sig om dom här riktiga eldsjälarna liksom.” – Respondent 4 
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6. Analys 

6.1 Autonomi 
Resultaten visar att samtliga idrottsorganisationer ger de ideellt arbetande en 
möjlighet att känna autonomi, detta genom att bland annat låta individer själva få 
välja vilken arbetsuppgift de vill genomföra. Som Baard, Deci & Ryan (2004) tar upp 
uppfylls individens autonomibehov när man ges möjlighet att få göra fria val. 
Detta verkade vara viktigt för idrottsorganisationerna, och det fanns en medvetenhet i 
vad det betyder att låta individen få välja själv. En av respondenterna nämnde att i 
vissa fall kunde det dock förekomma utdelning av arbetsuppgifter. Känslan var dock 
att det inte ansågs som ett större problem, utan något som var allmänt känt i det 
ideella arbetet. 
 
Hur man beskrev arbetsuppgifterna varierade mellan idrottsorganisationerna. Endast 
två av respondenterna berättade att man beskrev vad arbetsuppgifter går ut på när 
ideellt arbete eftersöktes. I resultatet framkommer även att en av dessa organisationer 
valde att göra efterfrågan av ideellt arbete som en ”riktig” jobbannons. Ser man till 
Allen & Bartle (2014) är detta ett tillvägagångssätt som stödjer autonomi. De menar 
att det är viktigt att man förklarar varför uppgiften är viktig samt vilket bidrag den har 
för verksamheten. Å andra sidan kan denna typ av annons vara en faktor som bidrar 
till att individen känner sig styrd. Sett till den infogade regleringen där individen 
motiveras av att leva upp till andras förväntningar (Deci & Ryan, 2008), kan det 
diskuteras ifall en sådan jobbannons inte alls leder till en känsla av autonomi, utan 
istället infogad reglering och kontrollerad motivation. Istället för att känna sig 
autonom och därmed fri i sina val (Baard, Deci & Ryan, 2004), känner den ideellt 
arbetande att man binder upp sig och förväntas göra något på ett visst sätt. 
 
Vidare var möjligheten att kunna ventilera kring sina arbetsuppgifter goda i samtliga 
idrottsorganisationer. Uppfattningen var att det är ett öppet klimat där man alltid kan 
prata med någon vid behov. Även detta kändes som en naturlig och viktig del i 
idrottsorganisationerna. 
Detta styrker det autonomiska stödet än mer från idrottsorganisationernas sida (Baard, 
Deci & Ryan, 2004). 
 

6.2 Kompetens 
Kompetensbehovet uppfylls som tidigare nämnt genom att individer ges möjlighet att 
utvecklas (Baard, Deci & Ryan, 2004). Två av respondenterna menade att man 
arbetade mycket med att se individer. Det handlade både om att individanpassa då alla 
har olika anledningar att arbeta ideellt, men även föra loggbok för att ingen skulle 
överarbeta. 
 
Kompetensbehovet kan till stor del även kopplas samman med autonomibehovet. 
Idrottsorganisationerna ger de som arbetar ideellt en möjlighet att välja 
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arbetsuppgifter som de själva vill göra. Genom att ge den möjligheten kan även den 
ideellt arbetande välja en uppgift där denne känner sig kompetent, eller möjligen en 
uppgift som ses som utmanande och utvecklande. Detta kan även kopplas till Haivas, 
Hofmans & Pepermans (2012) som menar att den som arbetar ideellt i första hand gör 
det för att få uppleva just valfrihet och att få känna sig kompetent i arbetsmiljön. 
Dock var beskrivning av arbetsuppgifter något som inte förekom i alltför stor 
utsträckning. Kan detta skapa oklarheter i vad vissa roller eller arbetsuppgifter går ut 
på? Möjligen kan detta i sin tur minimera känslan hos individen av att känna sig 
kompetent. Ryan & Deci (2008) varnar just för att individer som upplever att en eller 
flera av de psykologiska behoven inte uppfylls, tenderar att blockera medvetenheten 
om dem. Dock kan man här återkomma till diskussionen som fördes i tidigare 
analysavsnitt kring autonomi: vilken påverkan har egentligen en arbetsbeskrivning på 
den ideellt arbetande? Genom att ha en annons där arbetsuppgifter beskrivs på ett 
tydligt sätt, visar det att just dessa uppgifter är viktiga för organisationen. Detta kan 
möjligen i sin tur ge fler individer möjligheten att välja ett område där de känner sig 
kompetenta och viktiga. Möjligen kan även det bidra till att fler ideellt arbetande 
känner en inre motivation som Näslund & Jern (2015) nämner, uppgifter utförs för att 
de upplevs som roliga, spännande och givande. 
Finns det dock en risk i att den ideellt arbetande känner sig kontrollerad i 
arbetsuppgiften, vilket kan påverka motivationen negativt? 
 
Sett till belöningar visar resultaten att en av idrottsorganisationerna arbetar med 
belöningar såsom matchbiljetter och kläder. Två av respondenterna nämner att man 
arbetar mer med symboliska belöningar vid en avslutning för att tacka de som arbetat 
ideellt. Ser man till Schlesinger, Egli & Nagel (2012) är detta något som är positivt 
för de ideellt arbetande. 
Både genom att man ger materiella belöningar som matchbiljetter och kläder, som kan 
tillfredsställa vissa individer, och även genom att ge symboliska belöningar vid en 
avslutning som kan kopplas samman med Schlesinger, Egli & Nagels (2012) resultat 
om utmärkelser till individer som arbetat under en längre tid. 
Kopplar man även detta till Gagné & Forest (2008) är detta även ett sätt som kan 
påverka känslan av kompetens på ett positivt sätt. 
 
Ser man det ur en annan synvinkel så ser man att laborationsstudierna som Gagné & 
Forest (2008) tar upp visar att materiella belöningar påverkar individen negativt då 
man valt att delta frivilligt i en aktivitet. 
Dock är detta inget som uppmärksammats i intervjuerna, möjligen kan det bero på 
typen av belöningarna som gavs ut. I dessa idrottsorganisationers fall berodde inte 
belöningarna på om man gjort en bra prestation eller inte, utan att man faktiskt ställt 
upp som ideellt arbetande utan fokus på prestation. Detta sätt att belöna på svarar bra 
mot de varningar som Gagné & Deci (2008) tar upp där belöningar som riktar sig mot 
prestationer kan påverka individens motivation negativt. 
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I en av idrottsorganisationerna har man gjort ett ställningstagande kring just de yttre 
belöningarna. Motiveringen var att eftersom man är en ideell idrottsorganisation krävs 
det också ideellt arbete. Dock kunde det ändå förekomma belöningar till de riktiga 
”eldsjälarna”. Även i en av de andra idrottsorganisationerna kom det fram att alla 
ideellt arbetande inte blev avtackade eller fick belöning. Vad sänder detta för 
signaler? Det är inte omöjligt att detta kan påverka den autonomiska motivationen 
(Deci & Ryan, 2008) hos individen och även minska känslan av att vara kompetent. 
Som Gagné & Forest (2008) nämner, så kan känslan av att ha misslyckats med att få 
en belöning ta skada på motivationen. 

6.3 Samhörighet 
Idrottsorganisationerna ger de ideellt arbetande möjlighet att uppfylla 
samhörighetsbehovet genom att anordna diverse sociala tillställningar såsom 
avslutningar och fester. I resultatet framkommer det även att samlingar innan matcher 
förekommer med syfte att få umgås med varandra. Detta är i enlighet med Baard, 
Deci & Ryan (2004) som beskriver att samhörighetsbehovet uppfylls just genom 
möjligheten att utveckla goda relationer med andra människor. 
Uppfattningen är att dessa sociala tillställningar är en stor del av 
idrottsorganisationernas sätt att ge tillbaka till de ideellt arbetande, samt att det 
uppskattas av de ideellt arbetande. Haivas, Hofmans & Pepermans (2012) kommer i 
sin studie fram till att det sociala kommer sekundärt för en ideellt arbetande. 
Resultatet från denna studie kontra Haivas, Hofmans & Pepermans (2012) kan man se 
skiljer sig en aning gällande samhörighet. Syftet med studierna är å ena sidan ur olika 
perspektiv, den ideellt arbetandes kontra organisationens. Dock anser jag att det visar 
på att detta är ett komplext ämne där det möjligen inte finns några rätt eller fel, utan 
att allt ”beror på”. 
 
Vidare menar Haivas, Hofmans & Pepermans (2012) att man å andra sidan inte ska 
underskatta det sociala nätverkets påverkan för de som arbetar ideellt och ser 
samhörigheten som viktigast. 
Återigen kan man knyta an till diskussionen kring individen och vad man har för 
anledning att arbeta ideellt. Precis som en av respondenterna menar: alla har olika 
motiv till att de arbetar ideellt, då kan inte organisationen skapa en anledning till 
varför dem är där. 
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8. Slutsatser 
Idrottsorganisationer ger ideellt arbetande möjlighet att uppfylla de grundläggande 
psykologiska behoven autonomi, kompetens och samhörighet. 
Detta genom att låta de ideellt arbetande själva välja arbetsuppgifter, ha ett öppet 
klimat där det finns möjlighet till ventilering av arbetsuppgifter, arbeta med att se 
individer samt anordna sociala tillställningar där de ideellt arbetande kan umgås. 
Ser man till tidigare litteratur inom Självbestämmandeteorin strävar 
idrottsorganisationerna i stora drag efter att arbeta på ett bra sätt för att uppfylla de tre 
grundläggande psykologiska behoven. 
 
Dock kan specifika delar i arbetet med autonomi och kompetens ifrågasättas och 
diskuteras. Dels när det kommer till beskrivning av arbetsuppgifter, där den ideellt 
arbetandes autonomi och kompetensbehov å ena sidan kan gynnas av detta, dock finns 
risken att den ideellt arbetande känner sig styrd och kontrollerad. 
Tillvägagångssättet vid utdelning av belöning från idrottsorganisationerna kan även 
ifrågasättas. I vissa fall visade resultaten att endast vissa ideellt arbetande belönas, 
detta kan leda till negativ påverkan på övriga individers motivation i stort. 
Detta är ett möjligt problem som skulle kunna undersökas vidare i framtida studier 
kring idrottsorganisationer och ideellt arbetande.   
 
Var för sig är det lätta att diskutera belöningar och hur de påverkar autonomi, 
kompetens och samhörighet. Men den stora utmaningen för idrottsorganisationer är 
att få autonomi, kompetens och samhörighet att förstärka varandra.  
Arbetar idrottsorganisationer med att utveckla detta kan det skapas en bättre grund 
och bättre förutsättningar för de ideellt arbetande, framförallt i det avseende då alla 
som arbetar ideellt inte gör det av samma anledning. Idrottsorganisationerna är 
rörande överens om att den ideella arbetskraften är viktig, möjligen är det då aktuellt 
att även ta mer hjälp av varandra för att utveckla ett sånt bra klimat som möjligt för 
den ideellt arbetande. Samt för att det ska vara självklart att kunna uppleva autonomi, 
kompetens och samhörighet då du väljer att arbetar ideellt för en idrottsorganisation.  
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9. Framtida forskning 
Som tidigare nämnt i slutsatserna skulle det vara intressant att undersöka vidare den 
eventuella problematiken i att ha beskrivning av arbetsuppgifter samt belöning till 
endast vissa ideellt arbetande. I en sådan studie skulle det dock vara av mer intresse 
och se det ur den ideellt arbetandes synvinkel, än endast idrottsorganisationens. 
Ämnet skulle även vara intressant att undersöka med hänsyn till 
idrottsorganisationernas storlek och förutsättningar. Då syftet med denna studie var att 
förstå hur idrottsorganisationer arbetade var inte deras storlek eller övriga 
förutsättningar av relevans. Dock dök det upp tankar och funderingar kring detta som 
skulle vara av intresse att undersöka vidare. Har idrottsorganisationens storlek någon 
påverkan på arbetet med de ideellt arbetande? 
 
Gällande Självbestämmandeteorin anser jag att det var en relevant teori avseende 
ämnet ideellt arbete. Användning av teorin rekommenderas i framtida forskning, inte 
endast forskning som rör ideellt arbete och idrottsorganisationer, teorin kan även föras 
över i andra kontexter. Dock bör man ha i åtanke att det är en omfattande 
motivationsteori, vilket gör att avgränsningarna som gjorts i denna studie inte på 
något sätt är ett facit, utan ett möjligt tillvägagångssätt, och framförallt hur det är 
möjligt att organisera på ett sätt så att autonomi, kompetens och samhörighet 
förstärks, för de kan ofta konkurrera med varandra. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
1. Hur många ideellt arbetande har organisationen i dagsläget/under en säsong? 
2. Beskriv vad det ideella arbetet betyder för er organisation. 
3. Vilka arbetsuppgifter kan man ha som ideellt arbetande i organisationen? 
4. Hur går det till vid utdelning/uppdelning av arbetsuppgifter? 
5. Har de ideellt arbetande möjlighet att ventilera kring arbetsuppgifterna, isåfall 

hur och med vem? 
6. Hur går processen till när ni rekryterar ideellt arbete? 
7. Hur visar organisationen sin uppskattning till de ideellt arbetande? 
8. Vilka yttre belöningar skulle ni säga era ideellt arbetande får? 
9. Hur arbetar organisationen med de inre belöningarna? 
10. Vad tror ni är viktigt att tänka på som ledare för ideellt arbetande? 


